
RÅDSLÄNGD FÖR VISBY 1161-1600

Förklaringar: HENRIK PLESKOW = Helt säkert känd visbyrådman.
Henrik Travelman = Sannolik visbyrådman.
Simon Moppe = möjlig visbyrådman.

Kursiverade namn är rekonstruerade och alltså hypotetiska.  Kursiverade årtal är ungefärliga eller
osäkra årtal.

1161

Liknat:  1161 gotlänningarnas sändebud för fördraget i Artlenburg (HR I 15, 16).  Det förefaller troligt
att han varit åtminstone säsongsvis hemmahörande i Visby, där öns mest framstående fjärrhandlare
fanns.  Det har föreslagits att han skulle vara identisk med den LICNATVS DE STENSTVFV som
avled 1200 i Stenkyrka (AGM II s 102).  Detta förefaller dock mindre troligt av åldersskäl, eftersom
den Liknwat som 1161 var sändebud redan då bör ha uppnått en viss ålder.  Dessutom kan man förvänta
sig att det mönster som under 1200-talet var genomgående för öns förhandlingar med främmande
furstar och länder - nämligen att gotländska visbyköpmän uteslutande förde dessa - var detsamma
redan under föregående århundrade.  Det förefaller inte otroligt att Liknat kan ha varit bytingets domare.

1191

(H)albot vid Fältet:  Visbygotlänning som 1191 var ombud för tyskarna och framförhandlade det s k
”Jaroslavfördraget” (HUB I 50), vilket bekräftades som rysk-varägisk fred 1201 (The Chronicle of
Novgorod 1016-1471 s 43).  Han kallas av ryssarna för ”Arbud”.  Möjligen var han domare i Visby.
Han kan genom allitterering och betydelse möjligen knytas till släkten ”vid Fältet” (van Velde).

1225

Markward van Dortmunde:  Född omkring 1170.  Inflyttad till Visby omkring 1200.  Borgare där, och
troligen en av de första rådmännen i det ca 1225 bildade rådet i staden.

1229

Regenbode van Sost:  122(9) sändebud jämte Tethard Vlaminch och Adam Regnersson (Regneri) för
avslutande av handelsfördraget med furst Mstislav Davidovitj för Smolensk, Polotzk och Witebsk (HUB
I 232).  Sannolikt var han tysk rådsmedlem i Visby.

Tethard Vlaminch:  Född omkring 1180.  Troligen identisk med den Tethard som 122(9), jämte
Regenbode Sost och Adam Regnersson, var sändebud för avslutande av handelsfördraget med furst
Mstislav Davidovitj för Smolensk, Polotzk och Witbesk (HUB I 232).  Sannolikt var han tysk rådsmedlem
i Visby.  oo(?) N Langerame.  Son till Johannes Vlaminch.

1232

Gerhard:  1232 6/5 var en av de Visbybor som beseglade Rigabiskopen Nicolaus’ brev om Rigabornas
rätt till den gotländska rätten (LECUB I 126).  Möjligen tysk rådman och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan.

Lodwig:  1232 6/5 en av de Visbybor som beseglade Rigabiskopen Nicolaus’ brev om Rigabornas rätt
till den gotländska rätten (LECUB I 126).  Möjligen tysk rådman och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan.



Ludolf:  1232 6/5 en av de Visbybor som beseglade Rigabiskopen Nicolaus’ brev om Rigabornas rätt
till den gotländska rätten (LECUB I 126).  Möjligen tysk rådman och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan.

Adam Regnersson:  Född omkring 1185.  122(9) sändebud jämte Regenbode Sost och Tethard Vlaminch
för avslutande av handelsfördraget med furst Mstislav Davidovitj för Smolensk, Polotzk och Witbesk
(HUB I 232).  Tydligen var han gotlänningarnas sändebud.  1232 6/5 en av de Visbybor som beseglade
Rigabiskopen Nicolaus' brev om Rigabornas rätt till den gotländska rätten (LECUB I 126).  Han var då
en tidig gotländsk kyrkvärd vid Vårfrukyrkans församling.  Sannolikt identisk med den Adam Regnersson
som  ca 1245 ägde jord i Torvestevere socken i Estland (Liber censius Daniae p 49 a, avskrift i LECUB
I).  Han hörde till den ledande kretsen i det gutniska visbysamhället och var möjligen domare.

1242

Everhard van Brema:  Född omkring 1190.  Troligen inflyttad till Visby omkring 1220.  Tysk rådman
1242 då han omtalas i Lübeck, rimligen i ett fastighetsköp (Brehmer 1884 s
227).  Han var dock inte rådman i denna stad, varför han - av namnet att döma
- bör ha varit hemmahörande i Visby (Det görs ytterligare troligt av att de intima
kontakterna mellan Visby och Lübeck under 1300-talet medfört att Visbybor
ofta uppträder i det Lübska källmaterialet utan att därför uttryckligen anges
som hemmahörande på Gotland).  1243 följde väl fastigheten med dottern då
hon gifte sig i Lübeck (Brehmer 1884 s 228).  Möjligen levde han i hög ålder
ännu 1268, då ”svärsonen till herr Everhard van Brema” omtalas i Lübeck
(Brehmer 1884 s 239).

1244

Tidrik van Dortmunde:  Född i Visby(?) omkring 1205.  Sannolikt tysk rådman (Dominus) där, då
han 1244 förekommit i någon hustransaktion med brodern Alexander i Lübeck (Brehmer 1884 s 228 nr
79).  Son till rådman Markward van Dortmunde.

1250

Johannes van Velde:  Född omkring 1200.  Borgare i Visby ca 1225-1260.  Troligen rådman ca 1250-
1260.  Son till Henrik van Velde.

Nicolaus Silkentopp:  Född i Visby omkring 1200.  Borgare där ca 1225-1260 och förmodligen rådman
omkring 1250-1260.  Avliden före 1271, nämnd utan dopnamn, vilket antyder ett rådmansskap, då
Henke Stenkopp i Rostock gav Johan Reimbertsson besittningsrätt till sin tomt, ”förr nedanför [tomten
tillhörig] Cilikentop” (StBRost s 167).  Möjligen, säger möjligen, identisk med den gotländska köpman
Nicolaus som 1232 vid marknaden i Cambridge berövades pälsverk som levererades till det engelska
kungliga hushållet.  För detta erhöll han 1250 22/11 15 pund 6 skilling 8 penningar (LibRolls III s 315).
Kanske en av initiativtagarna till det gotländska rådet.  Känd genom sonens patronymika (Personsigill
1280).  oo(?) en Gherborg(?), möjligen syster till Fredrik Stoyfer i Rostock (StBRost s 161).  Son till
Johannes Silkentopp.

1255

Johannes Vlaminch:  Född i Visby(?) omkring 1210.  Troligen Visbybo då han omkring 1255 var tysk
rådman (dominus) och uppges vara svärson till Arnold Remensnider i Rostock i ett handelsbolag (StBRost

Brema-vapensköld



s 54).  Något därefter är han antecknad i en avgiftslista i samma stad (StBRost s 56) och avliden 1257,
då hans barn återbetalade 12 mark penningar, ur huset i Rostock, till Daniel Langerame (StBRost s 66).
oo N, dotter till Arnold Remensnider i Rostock (StBRost s 54).  Son till rådman Tethard Vlaminch.

Johannes Pleskow:  Född i Visby omkring 1205.  Visbyborgare och köpman omkring 1230-1265 och
troligen tysk rådsmedlem senast omkring 1255-1265.  oo ca 1230 N Markwardsdotter Dortmunde.
Son till Jacov Pleskow.

Johannes Puke:  Född i Visby omkring 1205.  Borgare i Visby ca 1230-1265.  Säkerligen en av stadens
mer framträdande gutniska borgare, med stora handelsintressen i Balticum och Novgorod, och gotländsk
rådman ca 1255-1265.  oo(?) N, dotter till Henrik Scherembeke.  Son till Ragnwald Puke.

Simon Skelhorn:  Född omkring 1205.  Säkert identisk med den Simon som var gotländsk köpman
1234 och sålde vax för 9 pund 13 skilling och 6 penningar i London, för vilket han ersattes 1251 19/4
(Lib Rolls III s 346). 1246 8/2 skulle han jämte Bode Limborch erhålla utbetalning för tjänster gjorda
till kungen vid julen innan (Close rolls Henry III s 392).  S å, 10/2, erhöll de bägge 223 pund, 17 skilling
och 10 penningar för vax och gråverk, köpta av dem på marknaden vid Lynn 1245 20/7 (Lib rolls III s
25).  Med tanke på släktens förbindelser och senare position så bör Simon ha varit gotländsk rådman
omkring 1255-1265.  oo(?) N, dotter till Tidrik Limborch.  Son till Johannes Skelhorn.

Henrik Swane:  Född omkring 1205.  1242 20/10 skeppare på ”Colebrond”, med 18 sjöfarande, då han
erhöll 3 mark från engelska hovet (Lib Rolls II s 159).  Sannolikt rådman omkring 1255-1265.

Winold Wulf:  Född omkring 1205.  Borgare i Visby omkring 1235-1265 och möjligen rådman ca 1255-
1265.

1256

Johannes Böne:  Född omkring 1215.  1243 28/11 erhöll han 10 mark från engelska hovet (Lib Rolls
II s 199).  1248 10/1 levererade han 107 stora läster sill till samma hov, för vilket han erhöll 224 pund
14 skilling (Lib Rolls III s 160).  Gotländsk rådman i Visby(?) 1256, då han i Rostock betalade 7 mark
och därtill 22 skilling för vin, som togs ut av Florinus (StBRost s 54).

Sigfrid Randulfsson:  Född omkring 1190.  Gotländsk (Visby)köpman 1240, då gråverk och vax togs
för honom, Olof Jacobsson, Martin Ewich, Peter Skulte, Botulf Siglinger och Jacob Norrland i Boston
(Lib rolls IV s 321).  För detta erhöll de 1256 12/9 105 pund 10 skilling och 4 penningar.  Gotländsk
rådman samma år, då det i Rostock antecknades vilka som dödat brodern till herr Johannes, son till herr
Sigfrid (StBRost s 42).  Ytterligare år 1256 betalade han jämte sonen 7 mark och 1 skilling i Rostock
(StBRost s 54).  Slutligen detta år borgade Bernhard och Wulfhard för det hus i Rostock, vilket herr
Sigfrid upplåtit hela till klostret för 16 mark (StBRost s 59).  Herrtiteln utvisar att han då varit rådman
och möjligen visar hans många uppträdanden i Rostock 1256 att han slagit sig ned hos sonen, som var
rådman där.  Troligen gift med en tyska.  Jmf Sifert.

Bode Limborch:  Född omkring 1200.  Köpman från Gotland då han 1232 blev av med pälsverk på
marknaden i Cambridge, vilket togs till det kungliga hovet.  1250 22/11 erhöll han ersättning för detta
med 8 pund 10 skilling (LibRolls III s 315).  Köpman från Gotland 1246 8/2 då han jämte Simon
Skelhorn antecknas för rätt att erhålla pengar (Close rolls [supplement Henry III] s 392).  S å, 10/2,
erhöll de bägge 223 pund, 17 skilling och 10 penningar för vax och gråverk, köpta av dem vid marknaden
vid Lynn 25/7 året innan (Lib rolls III s 25).  1255 26/9 kallas han Bodeke Vlaminch (flamländare) då
han i Newcastle-on-Tyne, jämte Tomas Tyrwald, sålde 180 pund vax för 75 skilling till det engelska



hovet (Lib Rolls IV s 241).  Troligen identisk med den herr Bode som 125(6) förpantade för Stercore
i Rostock (StBRost s 49).  S å är han antecknad - och sedan struken - för att ha betalat 3 mark i samma
stad (StBRost s 54).  Son till borgaren Tidrik Limborch.

1257

Daniel Langerame:  Född i Visby omkring 1215.  Borgare där omkring 1240, och sannolikt gotländsk
rådman där vid sin död ca 1265(?).  Troligen identisk med den herr Daniel som 1257 återfick 12 mark
ur det hus i Rostock som tillhörde barnen till Johannes Vlaminch (StBRost s 66).  oo Alheid N, som
nämns med frutitel i Lübeck 1288 (Mar-Q s 280), men var död där 1294 (Mar-Q s 280).  Hon tog de
yngre barnen med sig och flyttade till Lübeck efter makens död.  Son till Botlek Langerame.

Herman Ostinchusen:  Född omkring 1200.  Troligen inflyttad till Visby omkring 1230.  Han nämns
1257 i Lübecks Oberstadtbuch som ”Dominus Hermannus de Ostinghusen” (Brehmer 1884 s 233:137),
men då han inte var rådman i denna stad bör han ha varit det i Visby, där namnet Herman senare finns
hos en medlem.  Son till Johannes Ostinchusen.

1258

Gerwin Fot:  Född omkring 1195.  1258 hade han dominustitel då han med en bror nämns i Lübecks
Oberstadtbuch (Brehmer 1884 s 234), men inte var rådman där.  Tysk rådman i Visby(?)  Troligen son
till Gerhard Fot och bror till lübeckrådmannen Henrik Fot.

Salomon Hude:  Född omkring 1200.  Gotländsk (Visby?)rådman 1258, då Rostockborgaren Hinse
Plateman pantsatte sitt hus till herr Salomon för 53 mark (StBRost s 67).  1265 pantsatte Volmar Riwe
och hans son sitt hus till Stralsundsrådet till dess det löstes av dottern till herr Salomon av hennes gods
(StBRost s 123).

1259

SIFERT:  Tysk(?) rådman 1259, sändebud till Novgorod, där han jämte gotlänningarnas Holmsten och
Lübecks Tidrik förnyade det gamla handelsfördraget mellan å ena sidan ryssar, å andra den tyska
menigheten på Gotland, Lübeck och gutarna (HUB I 532).  Möjligen var han dock identisk med Sigfrid
Randulfsson (jmf ovan), eftersom visbygotlänningarna under 1200-talet i mycket tycks ha skött
rysslandshandeln ensamma för Visbys del.

HOLMSTEN:  Gotländsk rådman 1259, sändebud till Novgorod, där han jämte Visbytyskarnas Sifert
och Lübecks Tidrik förnyade det gamla handelsfördraget mellan å ena sidan ryssar, å andra den tyska
menigheten på Gotland, Lübeck och gutarna (HUB I 532).

Henrik/Heidenrik Cosvelt:  Född ca 1200.  Omtalad i Lübeck 1242 jämte en stor mängd personer
med namnet ”van Cosvelt (Hs 817 p 126).  1252 8/4 ”Köpman från Tyskland”, då han jämte Ludolf van
Aken, Johannes Brilon och Bertold, erhöll 62 pund, 13 skilling och 4 penningar för 4000 gråverk, samt
72 pund för 3000 vax (Lib rolls IV s 37).  1253 12/1 erhöll han 64 pund för vax som han sålt till det
engelska hovet (Lib Rolls IV s 98).  1259 nämns han åter där, men nu med herrtitel utan att vara rådman
i denna stad (Hs 817 p 126).

1260

Magnus Lundeberge:  Född omkring 1210.  Borgare i Visby omkring 1240-1270 och troligen gotländsk



rådman omkring 1260-1270, av vapenskölden att döma.  Känd enligt sonens patronymika (Personsigill
1275, Statens historiska muséum inventarie nr 21263:29).

Johannes Osenbrugge:  Född i Osnabrück(?) omkring 1210.  Inflyttad till Visby
omkring 1240, där han säkerligen varit rådman omkring 1260-1270  1268
köpte han sig förfoganderätt till halva det hus som tillhörde Bertold i Rostock
(StBRost s 147).  Avliden före 1272, då hans barn i Rostock köpte förfoganderätt
i Henrik Watervores boningshus för 6 mark penningar, att lösas påsken 1273
(StBRost s 170).  oo(?) N, dotter till en Jordan.

Regner Adamsson:  Född omkring 1210.  1234 sålde han vax för 13 pund 19
skilling 6 penningar i London, för vilket han ersattes 1251 19/4 (Lib Rolls III
s 346).  Sannolikt rådman omkring 1260-1270.  Son till Adam Regnersson.

1263

Bernhard Fot:  Född ca 1225.  Nämnd med dominustitel i Lübecks Oberstadtbuch 1263 (Brehmer
1884 s 237), men inte rådman där.  Tysk rådman i Visby(?)  Son till rådman Gerwin Fot(?).

1265

Johannes Vridach:  Född i Dortmund omkring 1215.  Troligen utflyttad till Visby omkring 1245, borgare
där och senare rådman(?) omkring 1265-1275.  Son till Dortmundrådmannen Henrik Vridach.

Henrik Zobber:  Inflyttad till Visby omkring 1245.  Borgare där ca 1245-1275 och säkerligen tysk
rådman ca 1265-1275.  oo(?) N, dotter till en Jordan.

Arnold van Werden:  Född i Dortmund omkring 1215.  Utflyttad, troligen till Visby (möjligen Stockholm),
ca 1245.  Borgare där ca 1245-1275 och troligen rådman ca 1265-1275.  Son till Dortmundrådmannen
Johannes van Werden.

1269

Osenbrugges vapen-
sköld

LUDOLF DOBRICIKEN:  Tysk rådman 1269 då han för 1/4 jämte
Lübecks Henrik Wullenpunt och Visbygotlänningarnas Jacob Kuringe
avslutit fördrag med furst Jaroslaw av Novgorod (LECUB I 414).
1/4 detta år skrev ordensmästaren till Lübeck och berättade om
fördragsinnehållet (LECUB I 415).

JACOB KURING:  Född omkring 1220.  Möjligen en oäkta son
till Botulf Kure.  Gotländsk rådman 1269, då han jämte visbytyskarnas
Ludolf Dobriciken och Lübecks Henrik Wullenpunt var sändebud
till Novgorod och före 1/4 detta år avslöt en överenskommelse om
in- och utförseln till sistnämnda stad (HUB I 665, 667).  Oäkta(?)
son till Botulf Kure.

Gravsten över Jacob
Silkentopps hustru Cristina.

1270

JACOB SILKENTOPP:  Född i Visby omkring 1230.  Känd enligt
hustruns gravsten 1302, vilken anger ”OBIIT CRISTNA(!)



SILKENTOP UXOR [DNI] IA[COBI]” (GGW 97).  Herrtiteln utvisar att han var rådman, säkert
redan omkring 1270.  oo Christina, möjligen dotter till Henrik Kure.  Son till rådman Nicolaus Silkentopp.

Johannes Bolte:  Född omkring 1220.  Borgare i Visby omkring 1245-1280 och säkerligen gotländsk
rådman omkring 1270-1280.  oo N, dotter till Bode Limborch.  Son till borgaren Bolte?

Henrik Kruse:  Född omkring 1220.  Inflyttad till Visby omkring 1250 och troligen tysk rådman där ca
1270-1280.  Son till lübeckborgaren(?) Bertold Kruse.

Henrik van Strande:  Borgare ca 1245-1280.  Sannolikt gotländsk rådman omkring 1270-1280.  oo
Hildeborg Silkentopp.  Son till Botulf [van Strande].

1274

Johannes van Munster:  Född omkring 1225.  (Visby)köpman 1273, då han bedrev handel på England
(HUB III s 407).  Han är säkerligen identisk med den tyske rådman Johannes van Munster som ca 1274
hade förhavanden i Stralsund (ÄSS s 8).

1275

Gerhard van Kölne:  Född omkring 1225.  1270 processades mot honom och Tileman Östres vid
marknaden i St Ives (Fryde s 6f).  ca 1285 betalade han avgifter i Lübeck (UBL II s 1022).  Troligen
borgare i Visby och tysk rådman omkring 1275-1285, av sonens vapensköld att döma.  Son till Fredrik
van Kölne.

Brand van Rode:  Född i Dortmund omkring 1225.  Utflyttad till Visby omkring 1255 och säkerligen
rådman där ca 1275-1285.  Son till dortmundrådmannen Egbert van Rode.

Everhard Stalbiter:  Borgare i Visby ca 1250-1285 och troligen gotländsk rådsmedlem ca 1275-1285.
Son till Johannes Stalbiter.

Tideman Wise:  Född i Lippstadt omkring 1225.  Inflyttad till Visby ca 1255 och borgare där ca 1255-
1285.  Med tanke på ättlingarnas senare positioner torde det stå utom tvivel, att han suttit i det tyska
rådet senast ca 1275-1285.

1280

Tideman van Atendern:  Född omkring 1230.  Borgare i Visby senast omkring 1260 och — av
sonsönernas vapensköld att döma — tysk rådman omkring 1280-1290.

Henrik van Velde:  Född omkring 1230.  Borgare i Visby ca 1250-1290.  Med största sannolikhet
rådman ca 1280-1290.  Han avled just kring år 1290, då änkan(?) lät förfärdiga sin sigillstamp, med
frutitel och ”gutabaggen” som vapenbild (Personsigill 1290, Statens historiska muséum, inventarie nr
169).  oo Lutgard N, vars sigillstamp förfärdigades ca 1290.  Text:  SIGILLUM DOMINE LVTGARDIS
DE VELDE (Personsigill 1290, Statens historiska muséum, inventarie nr 169).

Gobelin van Gruten:  Född i Köln(?) omkring 1230.  Utflyttad till Visby omkring 1260.  Borgare där ca
1260-1290 och säkerligen tysk rådman ca 1280-1290.  Han måste ha varit gift två gånger, första gången
omkring 1260-1270, andra omkring 1270-1280.  oo 1 NN, oo 2(?) N, dotter till rådman Tideman Wise.
Son till en kölnborgare, Tideman van Gruten.



Henrik Paschedach:  Född omkring 1230.  Borgare i Visby omkring 1260 och troligen tysk rådman där
ca 1280-1285.  Han bör ha avlidit före 1290.  Son till Johannes Paschedach.

1285

Bernhard Bagge:  Född omkring 1245.  1285 omtalas ”Bacghen” med sitt
skepp i Stralsund (ÄSS VII 80).  Tydligen ägde han hus i samma stad, vilket
de fyra sönerna ärvde varsin fjärdedel i.  Han var 1293 skyldig Rigarådmannen
Volmar Dovink 7 viertung med ränta (RS 161), att lösas 11/11.  Omnämnandet
som enbart ”Baggen” kan antyda att han satt i det gotländska rådet, då rådmän
ofta nämns herr, med till- eller dopnamn.  Så också förekomsten av
vapenskölden.  oo(?) N, syster till rådman Bertold Kruse.

1285

Ragnwald Susse:  Borgare ca 1265-1295 och utan tvekan rådman ca 1285-1295, med tanke på sönernas
sociala situation, och att släkten förde vapensköld.  Han är annars känd endast genom två av sönernas
patronymika (GGW 514, GF inventarie B 1151).  Gift med en ryska(? jmf sonen Juri).  Son till gotländske
rostockrådmannen Sigleif?

Henrik van Kalmer:  Född omkring 1235.  Borgare i Visby ca 1265-1295, och troligen rådman ca 1285-
1295.  Son till englandsköpmannen Walter van Kalmer(?).

Henrik Witte:  Född omkring 1235.  Borgare i Visby(?) ca 1265-1295 och, av vapenbilden att döma,
rådman omkring 1285-1295.  Möjligen hemmahörande i Stockholm.

1286

JOHANNES HEIDEBY:  Född i Visby omkring 1230.  oo 1 med en tyska (med släktförbindelser i
Balticum?). oo 2 med N, omgift med Lübeckborgaren Borwin Balke (NStB I 432:10, Joh-Q s 457).
Det förefaller inte alltför långsökt att sammankoppla en trolig Johannes/Jon van Heidebu med den
troliga gotländske borgmästare ”Iohannes de Gotlandia”, vilken 1286 eller 1287 jämte Lübecks Herman
Schlichtereme var de gemensamma köpmännens förhandlare med hövitsmannen på Reval (HUB I 932)
och vilken 1293 5/4 hade 4 marks fordran på Rigaborgarna(?) Johannes Brunswik och Conrad van
Gotland (RS 718).  Särskilt som släkten har senare intensiva kontakter med Riga och övriga Balticum.
Son till en Nicolaus Heideby?

1287

FROWIN KÖLNER:  Född i Visby omkring 1235.  Säkerligen identisk med den ”herr Vrowin på
Gotland” som 1287 av Rigarådmannen Johannes van Beveren fick sig levererat 6 läster aska och 1
viertung silver med vägda fat (RS 498).  1288 var han en av dem som året innan drabbats av de
estländska vasallernas strandrov i Wirland (UBL I 520).  Han var då, jämte Conrad Stalbuk och Rotger
van Brema, till riddaren herr Odvard Lode för att klaga och förde sedan bud från denne till Revalrådet
om, att de skulle förbjuda handel med det rövade godset (vilket de dock inte tycks ha gjort, UBL I 520).
Omnämnandet 1287 utan binamn antyder att han varit borgmästare då.  oo(?) N Skreder.  Son till
Henrik Kölner.

MATHIAS PUKE:  Född i Visby omkring 1235.  Troligen gutnisk borgmästare där då han 1287-1288

Den baggeska vapen-
skölden



som Visbys och Gotlands representant, jämte Ane Kante, skötte förhandlingarna rörande strandgods
som rövats av estländska vasaller i Wirland (HUB I 1025, LECUB I 519, UBL I 520, DD 2:III 253,
305).  1295 var han städernas ombud hos kung Birger Magnusson för förhandlingar om handelssjöfarten
på Neva (UBL I 631).  1298 var han jämte en annan, icke namngiven Visbybo till Riga för att medla i
stridigheterna mellan borgerskapet där och tyska orden (Grautoff s 428).  Hans uppdrag visar att han,
trots sitt gutniska påbrå, var en av sin samtids förnämsta diplomater.  Son till rådman Johannes Puke.

ANE KANTE:  Född omkring 1235.  Hans fader kanske var en av de tidigaste invånarna i Stockholm,
och därifrån torde han flyttat till Visby omkring 1265.  Gotländsk rådman där 1287-1288, då han jämte
Mathias Puke var sändebud till Balticum angående ett strandrov i Wirland (HUB I 1025, LECUB I 519,
UBL I 520, DD 2:III 305).

1288

Hildebrand van Estehuse:  Född omkring 1210.  1234 sålde han vax för 21 pund 10 skilling i London,
för vilket han ersattes 1251 19/4 (Lib Rolls III s 346).  1253 12/1 erhöll han 21 pund för vax som köpts
av honom till det engelska hovet (Lib Rolls IV s 98).  1255 12/1 erhöll han 14 pund 6 skilling för 700
pund vax som det engelska hovet köpt av honom (Lib Rolls IV s 190).  Visbyrådman 1288 25/12, jämte
Arnold Duncker och Bertold Kruse, då han hade en fordran om 27 mark till Rigaborgarna Engelbert
Kruse och Conrad Praman för ett lån dessa tagit (RS 333).

Arnold Duncker:  Född i Osnabrück(?) omkring 1230.  Troligen tysk rådman i Visby 1288 25/12 då
han jämte Hildebrand van Esthuse och Bertold Kruse lånade ut 27 mark till Rigaborgarna Engelbert
Kruse och Conrad Praman (RS 333).

BERTOLD KRUSE:  Född i Visby omkring
1250.  Tysk rådman(?) där 1288 25/12 då han
jämte Hildebrand och Arnold Duncker lånade
ut 27 mark till brodern Engelbert och
Rigaborgaren Conrad Praman (RS 333).
Definitivt rådman 1297 29/9, då han jämte
Johannes van Werle var sändebud i Riga för att
medla i stridigheter mellan denna stads
borgerskap och Tyska orden (Grautoff s 419).
Vid påsken 1303 löste Rigaborgaren Ertmar
Vundengod sin skuld på 20 mark silver till
honom (RS 374).  Son till rådman Henrik Kruse.

1289

HENRIK PLESKOW:  Född i Visby omkring
1230. Känd dels genom hustruns gravsten från
1289 (GG I 68) och dels genom sin egen i
Vårfrukyrkan, där han kallas ”aduocatuus
ciuitatis”, från 1292 (GGW 215). Härigenom
får vi veta att han var borgmästare i det tyska
rådet, vilket han med största sannolikhet varit
redan före inbördeskriget 1288.  Dessutom
lånade han 1291 ut 3 mark, minus 5 öre, till
Rigaborgaren Ludeke Seyme, vilken skuldHenrik Pleskows gravsten från 1292



förföll 6/4 1292 (RS 1100).  På hans gravsten kan ännu urskiljas nedre halvan av en snedställd delad
sköld, vilken utvisar att han fört det vapen som ännu 1347 fördes av sonsonen Johannes.  Rimligtvis har
Henrik blivit rådsmedlem senast omkring 1275.  oo ca 1255 Margareta Osenbrugge.  Son till rådman
Johannes Pleskow.

Henrik Krudener:  Född i Visby omkring 1230.  Gotländsk rådman i Visby(?) 1289 11/11, då han i
Riga skulle återfå de 20 mark som han i Riga lånat ut till bagaren Wolteke och hans släkting Lydher (RS
1529).  Son till Laurens Krudener.

Hartman Swane:  Född omkring 1235.  Troligen Visbyrådman (Dominus) 1289, då han lånade ut 8 ½
viertung i Riga till guldsmeden Johannes Witte (RS 550).  Son till rådman Henrik Swane.

Gotswin Swarte:  Borgare (och tysk rådman) 1289 29/9, då han med kompanjonen (och svågern?)
Henrik Kale hade tre fordringar i Riga. En på 6 mark hos Jacob Ropere (RS 560), en på 4 mark och 1
viertung hos Jordan Skomaker (RS 561) och en på 6 mark hos Johannes van Sweden (RS 566).  1299
26/3 hade han åter en fordran i Riga.  Nu hos Engelbrekt Kerebom på 44 mark (RS 364).  oo(?) N,
syster till Henrik Kale.  Son till Henrik Swarte.

1290

PETER MOPPE:    Född i Visby omkring 1230.  Borgare där ca 1255-1290.  Då han avled ca 1290
och begravdes i S:t Hans kyrka torde han ha varit rådman, då gravstenstexten - på vers - anger honom
som ”vir discretus” (GG II 441):  BOTREFI NATUS - IACET HIC PETRUS - VOCITATUS - PIGER
DISCRETUS (GG II 441).  oo(?) N Skelhorn.  Son till Botref Moppe.

JON LUNDEBERGE:  Född omkring 1240.  Borgare i Visby omkring 1265-
1300 och gotländsk rådman ca 1290-1300.  Hans sigillstamp i statens historiska
muséum med texten:  SIGILLUM DOMINI IONIS MAGNI DE
LVNDEBERGH (Personsigill 1275, Statens historiska muséum inventarie nr
21263:29).  Son till rådman Magnus Lundeberge.

Johannes Vlaminch:  Född i Visby(?) omkring 1240.  Troligen borgare och
tysk rådman där, avliden omkring 1290 (före 1299 8/4, då han nämns med herrtitel
vid broderns instiftande av en 12 skillings ränta för Helgeands i Visby, OsnUB
IV 548).  Son till rådman Johannes Vlaminch.

Arnold Osenbrugge:  Född i Visby omkring 1240.  Rådman där, inte i Riga,
före 1299, då sonen uppträder i sistnämnda stad (RS 1595, 1596).  Son till
rådman Johannes Osenbrugge.

Jon Lundeberges
sigill

Tidrik Wulf:  Född omkring 1240.  Borgare i Visby ca 1265-1295 och troligen rådman ca 1290-1295.
Förmodligen död före 1299.  oo(?) en dotter till Hildebrand Esthuse.

1291

RIKWIN BURSENGATE:  Född i Visby omkring 1250.  Gotländsk rådman (borgmästare?) 1291 22/
4, då först Rigaborgaren Conrad, svåger till Henrik Westfal, hade att lösa sin skuld om 1 skeppspund
smält vax till honom (RS 231) och sedan Willeke och Segebode i samma stad skulle lösa sin, om 2
skeppspund av samma vara (RS 1538).  Troligen borgmästare då han avled ca 1333 och begravdes hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Han uppges också ha varit procurator för samma orden, och då



rimligtvis gotlänningarnas, eftersom tyskarna representerades av Heineman Stoltenberch (B 99 p 62).
oo Fru Gerborg, troligen dotter till Henrik van Strande.

GERHARD ENGELEN:  Född omkring 1255.  Tysk rådman 1291 22/4, då Rigaborgarna Ludeke
Seyme och Johannes Labun var skyldig honom 1 skeppspund osmält vax (RS 1078).  1293 25/12 var
ryske Smone Pellifex i Riga skyldig honom 7 ½ viertung (RS 1361).  1302 22/4, då Johannes Stake i
samma stad var skyldig honom 1 skeppspund vax i 2 frusta (RS 872).  S å var Bertoldus Becker i
samma stad skyldig Tidrik Konink och honom 1 skeppspund vax i två frusta (RS 196).  1305 29/9 var
Conrad Kuken i Riga skyldig honom 1 skeppspund vax, att återbetalas i Lübeck (RS 282).  Han kallas
då för ”Gerhardus de Engeland”.  Han avled 1313 26/6 jämte Tideman van Scheninge och begravdes
med honom (GGW I 274).  Såväl Scheninge som Gerhard är utan herrtitlar på gravstenen, vilket
snarast berodde på utrymmesbrist.  Han var möjligen gift med en syster till samme Tideman van Scheninge.
Son till Herman Engelen.

1292

ADAM REGNERSSON:  Född omkring 1240.  Gotländsk rådman (borgmästare? Jmf att han nämns
utan binamn) 1292 8/8, då han jämte Johannes Witte från Lübeck och Henrik Holste från Riga utställde
brev om Novgorodshandeln (LECUB VI R 625).  1300 sändebud till Novgorod för att undersöka den
skadegörelse ryssarna gjort på köpmännens gods (HUB I 1353, LECUB VI 2770) och 1301 fick han
lejdebrev av den Novgorodiske storfursten (HUB I 1353 anm).  Son till rådman Regner Adamsson.

Winand Kure:  Tysk rådman 1292, då han antecknas för att av Novgoroder ha berövats 10 kip vax och
1000 skönverk (LECUB VI 2770).  1304 29/9 var Rigaborgarna Johannes van Fonte och Winand Pape
skyldiga honom 19 mark penningar, minus 1 viertung (RS 909).  Gift 1 NN, gift 2 N van Molen, änka
efter Arnold Raseborch och N Böne.  Son till Henrik Kure.

1292

BERTOLD COPMAN:  Född i Visby omkring 1235.  Gotländsk rådman där då han avled ca 1292 och
begravdes vid Vårfrukyrkan (GGW 76).  Son till Botger Copman.

1293

ROTGER KONINK:  Född i Lippstadt omkring 1240.  Inflyttad
till Visby omkring 1270.  Tysk rådman där då han avled 1293 och
begravdes vid Vårfrukyrkan (GG I 180).  Son till
Lippstadtrådmannen Tidrik Konink.

1293

Markward Pleskow:  Född i Visby omkring 1240.  Tysk rådman
i Visby(?) och inträdde sannolikt där efter broderns död 1292.
Avliden omkring 1305/1308.  Gift sent med den yngre Ida N,
vilken troligen hade starka band till Grevesmühlen i Mecklenburg,
dit hon flyttade med barnen efter makens död (MUB V 3272,
Joh-Q s 322, MUB VI 4188 som har namnet ”Plotzchowe”, vilket
torde vara felläsning för ”Pleczchowe”).  1309 sålde hon en tomt
i Lübeck, Huxstrasse 41, till Bertold Skriver (Joh-Q s 322).  Denne
var gift med en syster till Johannes’ Pleskows hustru, dotter till Rotger Koninks gravsten



Johannes Geismar.  Son till rådman Johannes Pleskow.

1294

LUDOLF van VELLIN:  Född i Riga(?) omkring 1240.  Tysk rådman i Visby 1294 och sändebud till
Riga 1295 12/1, för att förmå denna stad att ställa upp på Visbys sida i tvisten med Lübeck om
gotlandsfararsällskapets sigill (HR I 71).  1295 lånade han också i Riga ut två skeppspund vax till
brodern Bertold (RS 1755).  Son till rigaborgaren Johannes van Vellin.

Andreas van Kampen:  Född omkring 1250.  Tysk rådman 1294 13/12 då han jämte Johannes Kattlund
var i England och utverkade frigivning av tolv (gotländska) koggar som kvarhållits i Scarborough i
England (HUB I 1167).  1295 2/1 var hans skepp ”Wiper” föremål för undersökning i engelsk hamn
(Hakt 16).

Johannes Kattlund:  Född i Visby(?) omkring 1245.  Gotländsk rådman 1294 13/12 då han jämte
Andreas van Kampen var i England och utverkade frigivning av tolv (gotländska) koggar som kvarhållits
i Scarborough i England (HUB I 1167).  oo(?) Giseltrud van Strande.  Son till Peter Kattlund.

Johannes Provest:  Född omkring 1240.  (Visby)köpman, och sannolikt gotländsk rådman då han 1294
11/11 hade fordran om 18 mark på Rigaborgaren Arnold Hogeman (RS 54).  Möjligen gift med en
syster till samme Hogeman.  Son till Olof Provest.

1295

Becker

GERHARD BECKER:  Född omkring 1230.  Möjligen identisk med den Gereke
Pistor som 1256 ställde borgen med 8 skilling i Rostock (StBRost s 55).  Tysk
rådman då han själv avled omkring 1295, troligen identisk med den Pistor som vid
denna tid begravits vid S:t Per (GG II 444, GGW 444).  Annars är han känd från
sonens och hustruns gemensamma gravsten, från 1307, där han anges som ”Domini
Gehrardi Pistoris (GG I 228, GGW 228).  Son till Gerhard Becker.

Peter Longe:  Född omkring 1245.  Borgare i Visby ca 1270-1305 och förmodligen gotländsk rådman
ca 1295-1305.  Han kan mycket väl vara identisk med den Petrum Longum som 1283 11/6 var verkställare
i riddaren Sigge Guttormssons testamente i Söderköping (DS I 762).  Han var gift med en tyska,
sannolikt av samma familj som hustrun till Johannes Dunevare.  Son till Tonar Longe.

Albert Zobber:  Född i Visby omkring 1245. Borgare där ca 1270-1305 och säkerligen tysk rådman ca
1295-1305.  Son till rådman Henrik Zobber.

Johannes Swarte:  Borgare 1304 14/8 då han på Johannes van Munsters skepp förde gråverk, värt 67
pund, och 9 kvinter vax till Lynn i England (DN XIX s 500).  Sannolikt gotländsk rådman från omkring
1295.  Son till Olof Swarte.

Ambrosius Swedinchusen:  Född omkring 1245 och sannolikt rådman ca 1295-1305.  Möjligen identisk
med den Ambrosius, som också skrivs ”Ambrosius de Sidinchusen”, vilken 1287 6/4 hade fordran på
Dorpatborgaren Tethard Witte, om 3 skeppspund vax (RS 1390).  1289 10/4 hade han borgat för Sidil
van Pleskows skuld till Rigaborgaren Henrik van Mitowe (RS 1326).  Samma år, 29/9, hade han själv
att inlösa en skuld, om ½ skeppspund vax i ett stycke, som han hade till Rigaborgaren Conrad van
Morum (RS 18).  1290 2/4 var han skyldig Gerhard Skreder och Tomas i Riga 3 mark silver (RS 21).
1291 22/4 var Rigaborgaren Volkwin Wegener skyldig honom 8 ½ mark silver (RS 1536).  Samma år,



29/9, var Pluteke och Hinse i Riga skyldig Ambrosius 1 skeppspund vax (RS 1238).  1292 6/4 var
Rigaborgarna Johannes och Tetmar van Odempe skyldiga honom 1 skeppspund vax (RS 658).  1296
29/9 var han tillsammans med Johannes Westfal skyldig Henrik Westfal 5 mark (RS 791).  1299 hade
han mellanhavanden i Stralsund (ÄSS 564, 565).

1296

Henrik Skreder:  Född i Visby omkring 1250.  Gotländsk rådman(?) 1296, då Rigaborgarna Bernhard
Knockenhower, Henrik van Birden och Henrik Schoderstede var skyldig Henrik Skreder 4 ½ mark
silver och 1 viertung som skulle betalas i Lübeck (RS 176).  1300 29/9 var han, jämte Tile Krydener,
skyldig Rigaborgarna Lambert Seyme och Ertmar Vundengut 35 mark (RS 1482).  Son till Nicolaus
Skreder.

1298

JOHANNES van WERLE:  Född i Dortmund(?) omkring 1250.  Inflyttad till Visby omkring 1280.
Rådman där 1298, då han jämte Bertold Kruse var sändebud för att medla mellan staden Riga och tyska
orden (Grautoff s 419).  oo Elisabet N som avled 134(2) och begravdes med sonen hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Son till Dortmundborgaren Egbert van Werle.

1299

Tethard Vlaminch:  Född omkring 1245.  1299 8/4 stiftade han inför de världsliga föreståndarna för
Helgeands i Osnabrück en årlig ränta om 12 skillingar för Helgeands i Visby (OsnUB IV 548).  Samma
år, 18/4,  deklarerade samma föreståndare att de från en mjölnargård i Hüningen skulle utbetala räntor
till Tethard och hans bägge döttrar och till Helgeands på Gotland (OsnUB IV 549).  Han dog 1302 och
efterlämnade gods i Lübeck och Osnabrück (Archiv für die Geschichte und Alterthumskunde Westphalens
I, heft 4 p 23).  Då han 1299 8/4 anges med herrtitel torde han ha efterträtt brodern i rådet.  Son till
rådman Johannes Vlaminch (1255).

1300

ALF/ALWIN van GOTLAND:  Född omkring 1250.  1293 ställde Stralsundsborgaren Herbord Smit
sitt hus som säkerhet för ett lån om 54 mark penningar, vilket skulle lösas 25/12 till Arnold van Reval
om Alf inte var där (ÄSS s 92).  Samma lån löstes påföljande år in till Arnold van Reval och Andreas van
Aken (ÄSS s 146).  Tysk(?) rådman i Visby 1300 9/12, då han jämte brodern Tideman hade fordran på
staden Loiz om 180 mark vendiskt (PomUB VI 4141).  Son till Tideman van Gotland.

Johannes Kelle:  Född omkring 1245.  Tysk rådman 1300, då han jämte medlemmar av familjen
Cosvelt nämns för fordringar i Lübeck (UBL III 39).  Att han var rådman i Visby torde stå utom tvekan,
då släkten så markant är hemmahörande där senare.

Henrik Brinke:  Född i Visby omkring 1260.  Borgare i Visby(?) då han 1289 10/4 hade en fordran på
Johannes Becker och hans hustru Katarina i Riga, om 4 mark silver, minus 1 ½ viertung (RS 546).
Förmodligen identisk med den ”Brinken” som 1300 hade en fordran med Rigarådmannen Wolter Rogge
(RS 1598).  Möjligen gotländsk rådman då.

1300

Nicolaus Sefrid:  Född omkring 1250.  Gotländsk köpman 1272 25/7, då han erhöll licens för ullexport



från England (Patent rolls VI s 693).  1272 5/11, erhöll tillstånd att exportera 100 säckar ull från
England, med förbehållet att han inte fick sälja dem i Flandern (Patent rolls VI s 713).  Av sonens
vapensköld att döma rådman omkring 1300-1310.  Son till den 1256 mördade Randulf Sefrid och
sonson till rådman Sigfrid Randulfsson.

Henrik van Swaven:  Känd enligt sin sigillstamp från omkring 1300, vilken avbildar en vapensköld
med en krona som bild.  Detta indikerar ett rådmannaskap vid denna tid.  Sigill:  SIGILLUM HENRICI
DE SWAUEN (Personsigill 1300, Statens historiska muséum, inventarie nr 21248:13).

Bolte Bolte:  Född i Visby omkring 1250.  Borgare där omkring 1275-1310.
Troligen gotländsk rådman omkring 1300-1310.  1295 15/8 hade han fordran på
3 mark silver på en fru Alheid i Riga (RS 60).  Möjligen densamma som änkan
efter Rigaborgaren Henrik van Peyna, vilken s å, utan datumangivelse, var skyldig
honom 2 mark silver (RS 1295).  Död före 1320 (WSR 155).  Troligen begravd
hos Visbyfranciskanerna, vilka han också bör ha gynnat med ett altare eller dylikt,
vilket framgår av ättlingarnas stora intresse för dessas konvent.  Son till rådman
Johannes Bolte.  oo(?) N, dotter till Lydbert Limborch. Bolte

Henrik van Essen:  Född i Essen(?) ca 1250.  Inflyttad till Visby omkring 1280 och borgare där till
omkring 1310.  Troligen rådman omkring 1300-1310.

Ludolf van Flanderen:  Född omkring 1250.  Inflyttad till Visby omkring 1280. Borgare där ca 1280-
1310 och troligen tysk rådman omkring 1300-1310.

Botulf Kuring:  Född omkring 1250.  Borgare i Visby från ca 1275 och sannolikt gotländsk rådman ca
1300-1310.  Han är känd endast genom sonens patronymika (DN XVI 2).  Förmodligen bedrev han
handel på Norge, och torde ha varit gift med en syster till Peter Kolgard.  Son till rådman Jacob Kuring.

Albert Travelman:  I Münster ännu 1280, då han uppträder med brodern Henrik och kusinen Albert
(WUB III 1103).  Utflyttad till Visby därefter, då han helt försvinner ur det Münsterska arkivmaterialet.
Borgare där ca 1280-1310 och säkerligen tysk rådman ca 1300-1310.  oo(?) N, dotter till Henrik
Zobber.  Son till Münsterborgaren Albert Travelman.

1301

Johannes Skelhorn:  Född i Visby omkring 1240.  Sannolikt gotländsk borgmästare i Visby 1301 25/
11, jämte tyske Nicolaus de Stene, då biskop Lars i Linköping till honom återbetalade 63 mark silver
minus en fjärding (DS II 1352, herrtiteln användes av svenska biskopar och frälsemän endast för
borgmästare). oo(?) N, dotter till rådman Johannes Osenbrugge.  Son till rådman Simon Skelhorn.

Nicolaus van Stene:  Tysk borgmästare (? herrtiteln användes av svenska biskopar och frälsemän
endast för borgmästare) 1301 25/11 då biskop Lars i Linköping i sitt testamente garanterade honom 14
mark penningar enligt gammal skuld (DS II 1352).  I samma testamente uppträder också Johannes
Skelhorn.  Son till Johannes van Stene.

1303

Erik Swerdsliper:  Borgare och förmodligen identisk med den ERICI vars hustru avled 1303 (GGW
421). Det är högst troligt att han var rådman i det gotländska rådet vid denna tid.  oo Gertrud Silkentopp.



Son till Andreas Swerdsliper.

1305

MEINHARD HARDENACKE:  Född omkring 1245.  Inflyttad till Visby omkring 1275(?).  Tysk
rådman där 1305 7/4, då han var verkställare i Egberts testamente (LBM I 21).  Son till
Osnabrückborgaren Henrik Hardenacke.

Lydher Holthusen:  Född i Lübeck omkring 1255.  1289 och 1292 möjligen fortfarande borgare i
Lübeck (Reimpell s 79, UBL II s 941, Mar-Q s 705, 752).  Borgare i Visby senast 1299, då han sålde sitt
hus på Mühlenstrasse i Lübeck (Mar-Q s 752).  I denna stad var han rådman 1305 (LBM I 22), då sonen
Johannes (tabell 3) gjorde sitt testamente i Lübeck.  Förutom ovannämnda hus på Mühlenstrasse ägde
han även ett på Herzengrube och ett i hamnen med Tidrik Vot, i hörnan av Pfaffenstrasse och An der
Trave (Mar-Q s 683, 705, 735).  oo 1 N Rekelinkhusen, oo 2 N (Vot) i Visby.  Son till lübeckborgaren
Lydher Holthusen.

1305

Arnold Bodeker:  Född omkring 1255.  (Visby?)köpman 1289 29/9 då han var skyldig Gerhard Schreder
i Riga 10 ½ mark silver (RS 13).  Av vapenskölden att döma har han varit gotländsk rådman omkring
1305-1315.  Son till Godeke Bodeker(?).

Simon Röde:  Född i Visby omkring 1255.  Identisk med den Simon från
Gotland som 1303 24/9 på sitt skepp ”Roden”, fört av Askel av Norge ,
från Lynn förde ut salt, värt 18 pund, och 2 kläden ofärgat ulltyg och
engelskt kläde, värt 4 pund (DN XIX s 467).  Borgare och köpman där
1305 15/4 då han på sitt skepp ”le Gaut” (Guten) förde malt, honung och
mjöl, värt 23 pund, till Lynn i England (DN XIX s 503).  På samma skepp
för Johannes Moppe varor, vilket kan indikera ett anförvantskap, då ju
namnet Simon förekommer även i Moppe-släkten.  Troligen var han också
gotländsk Visbyrådman vid denna tid.  oo N, dotter till Gerhard Becker
(Jämför att sonen Nicolaus också för namnet Becker som binamn, GGW
278).  Son till Laurens Röde.

Winand Grote:  Född omkring 1250.  Borgare i Visby från omkring 1275.  Möjligen rådman ca 1305-
1310, trots att han inte nämns med herrtitel på hustruns gravsten (hon nämns med frutitel).  Han avled
före 1317 6/10, då änkan avled (GG II 455).  oo Gertrud N, som avled 1317 6/10 och begravdes vid S:t
Hans kyrka (GG II 455).  Hon var möjligen bördig från Brackel i Dortmund (LBM I 224).  Son till
Hegmund Grote.

1307

Lydbrekt van Kamen:  Född i Hamm omkring 1245.  Utflyttad till Visby omkring 1275.  Tysk rådman
där vid sin död 1307 15/5 (GGW 376) och begraven vid Vårfrukyrkan.

SIMON SWERTING:  Omkring 1280 inflyttad till Visby.  Han avled, troligen som tysk borgmästare,
1307 1/8 och begravdes vid Vårfrukyrkan (GGW 204).  oo N, syster till Herman Hiddink.  Son till
Rostockborgaren Tidrik Swarte/Swerting.

1309

Rode



SIGFRID EGHARDINK:  Född i Soest omkring 1250.  Utflyttad
till Visby omkring 1280.  Tysk rådman där 1309 då han före 17/8
avsade sig alla anspråk som kolliderade med klostret Paradis’ på
den mark som förlänats fadern 1247 (Klocke s 81f).  I hög ålder,
132(7) 13/5, hade han möjligen vidareflyttat till de två söner som
bodde i Reval.  Hustrun hade nämligen detta år arv efter den avlidna
systern Alheid i Soest (Toversichtsbriefe 2).  oo Margareta N från
Soest som levde ännu 132(7).

1310

Laurens Krudener:  Född i Visby omkring 1260.  Borgare där ca
1285 och säkert gotländsk rådman ca 1310-1320.  Son till rådman
Henrik Krudener.

Sigill för Lodwig Hamer, son till
Sigfrid Eghardink

Simon Moppe:  Född i Visby omkring 1260.  Visbyköpman 1304 20/7 då han på Stralsundsskepparen
Johannes Dulmens skepp till Hull i England införde 4000 bostavar, värda 4 pund, 50 timber Rödskinn,
värda 10 pund, och 10 packar vadmal, värda 50 skilling (DN XIX s 487).  Samma år, 2/10, på samme
Johannes Dulmens skepp och till samma stad införde han 3 ofärgade ylletyger, värda 12 pund (DN XIX
s 528).  1305 10/11 förde han jämte Simon Ryske och brodern Johannes på eget skepp till Lynn  törfisk,
tran och getskinn, värt 45 pund 9 skilling (DN XIX s 509).  Ca tio dagar senare utförde han, på skeppet
”Guldskobussen” (Guldskon var en del av bryggan i staden Bergen), med sina kompanjoner (icke
namngivna, troligen Simon Ryske och brodern Johannes) salt och engelskt linnetyg, värt 30 pund (DN
XIX s 510).  Säkert rådman i Visby omkring 1310-1320.  Son till rådman Peter Moppe.

1311

Ragnar Adamsson:  Född omkring 1270.  Visbybo(?) 1311 6/11, då hans släkting(?), prästen Ragnar,
och Gobelin van Gruten var i Söderköping och uppbar de 200 mark svenska penningar som riddaren
Folke Jonsson var skyldig honom och Tideman van Lingen (DS III 1822).  Att han jämte den tyske van
Lingen lånat ut pengar tyder på att de kan ha stått som garanter för ett lån från staden och alltså varit
rådmän.

Tideman van Lingen:  Född omkring 1250.  Troligen inflyttad från Riga till Visby, där han bör ha varit
borgare från omkring 1280.  1311 6/11 återbetalade riddaren Folke Jonsson till ombuden för honom
och Ragnar de 200 mark svenska penningar han tidigare lånat (DS III 1822).  Ombuden var prästen
Ragnar och Gobelin van Gruten.  Att han jämte den gotländske Ragnar lånat ut pengar tyder på att de
kan ha stått som garanter för ett lån från staden och alltså varit rådmän.  Son till rigaborgaren Henrik
van Lingen.

1312

Botward Ysem:  Möjligen bonde och lokalhandlande Visbyköpman på Isome i Väte, samt rådman i
Visby (herrtitel) då han avled 1312 30/4 och begravdes i Väte kyrka (AGM II s 85).  Son till bonden
Halwid Ysem.

Jacob Pleskow:  Född i Visby omkring 1265.  1312 satte han och brodern Henrik (tabell 3) in 20 mark
vardera i ett gemensamt handelsbolag (NStB I 55:1).  Även om han då inte nämns med herrtitel så torde
han ha varit tysk rådman i Visby, eftersom änkan vid sin död, omkring 1327, bar frutitel (B 99 p 62).



Sannolikt avled Jacob 1319, då brodern Arnold (tabell 22) återflyttade till Visby 1320 och tog plats i
rådet.  oo Elisabet van Gruten (Jmf sonsonen Jacob — tabell 12 — som 1367 26/6 kallar Katarina
Gruten sin ”matertera”, DS IX 7544).  Son till borgmästare Henrik Pleskow.

1313

Tideman Schening:  Född omkring 1250.  Borgare i Visby då han avled 1313 26/6 och begravdes vid
Vårfrukyrkan (GGW 274).  Med största sannolikhet var han tysk rådman i Visby, dels då han förde
vapensköld, dels då han är förställd rådmannen Gerhard Engelen på samma gravsten.  oo(?) N, dotter
till Henrik Kruse.  Son till Tethard Schening.

1314

JOHANNES van GRUTEN:  Född i Visby(?) omkring 1260.  Tysk
rådman där då han avled 1314 28/10 och begravdes i Vårfrukyrkan (GG I
35).  Son till rådman Gobelin van Gruten.

Gruten

1315

BERTOLD VRIDACH:  Född i Visby(?) omkring 1250.  Rådman där då han avled 1315 31/12 och
begravdes i S:t Pers kyrka (GGW 469).  Son till rådman Johannes Vridach.

1315

GOTSWIN STALBITER:  Gotländsk rådman där då han avled 4/4 omkring 1315 (GGW 491).  oo(?)
N, dotter till Brand van dem Rode.  Son till rådman Everhard Stalbiter.

WINRIK van WEZE:  Född i Visby omkring 1270.  Rådman i Visby ca 1315, då hustrun avled (GGW
167:1).  Son till borgaren Andreas Weze.

GERHARD WULF:  Född omkring 1270.  Borgare i Visby 1299 16/7, då lagman Nils Sigridsson
(Natt och Dag-ätten) i sitt testamente ihågkom honom med 2 mark och 2 örar i gutniska penningar (DS
II 1278).  Rådman på 1310-talet och troligen avliden redan före 1319 (Jmf att sonen Gerhard då blev
borgare i Lübeck. Definitivt avliden före ca 1342, då brodern Winold var rådman och två bröder inte
samtidigt fick sitta i rådet). Gift med Hillike N som begravdes med sin svåger, Winold, hos
Visbyfranciskanerna ca 1342 (B 99 p 62 f).  Son till rådman Tidrik Wulf.

Peter Boot:  Borgare i Visby ca 1290-1325.  Troligen gotländsk rådman omkring 1315-1325, då sonen
Henrik förde en ärvd vapenbild (Personsigill 1325, Statens historiska muséum inventarie nr 12040).

Matheus Kante:  Född omkring 1265.  Borgare i Visby från omkring 1290 och troligen gotländsk
rådman ca 1315-1325.  Son till rådman Ane Kante(?).

1314

FREDRIK vid STRANDE:  Gotländsk rådman då han avled ca 1314 (jmf att
sonen köper hus 1315) och begravdes på S:t Lars och Drottens kyrkogård
(GGW 523).  oo(?) N, dotter till Johannes Osenbrugge.  Son till rådman Henrik
van Strande.



Peter Jonsson:  Född i Visby omkring 1270.  Borgare där ca 1295-1325 och troligen rådman omkring
1315-1325.  1327 23/5 gavs han av sonen Martin, i dennes testamente, jämte de yngsta sönerna en gård
i Lütjembrode (LBM I 84).  oo(?) N Becker.

Peter Provest:  Född i Visby omkring 1265.  Visbyköpman i november 1304, då han jämte Sigleif Susse
utförde salt och mandel, värt 12 pund, på broder Osberts skepp till Norge (Tönsberg), från Lynn i
England (DN XIX s 502).  Troligen rådman omkring 1315-1325.  Son till rådman Johannes Provest.

Johannes Puke:  Född i Visby omkring 1265.  1306 21/8 betalade han 1 penning i tull för 3 packar
bockskinn i Kingston upon Hull, vilka han fört in på en Lübeckskeppares båt (DN XVI s 540).  Med
största sannolikhet var han gutnisk rådman ca 1315-1325.  Son till rådman Mathias Puke.

Henrik Stoltenberch:  Tysk rådman ca 1315-1325, då hustrun bär frutitel.  oo Elisabet Konink som dog
1329 (GG I 180).  Son till Johannes Stoltenberch.

1316

OTTO SKRIVER:  Tysk rådman och stadsnotarie 1316 18/2, då han med två kyrkvärdar för
Vårfrukyrkan opponerat mot söder tredings prost olagliga bannlysning av kyrkans församling (DS III
2047).  1318 10/9 appellerade han med Herman Silkentopp i samma ärende till påven (DS III 2161).

JOHANNES PASCHEDACH:  Född omkring 1260.  Borgare i Visby 1290 2/4 då han var skyldig
Rigaborgaren Fredrik Papendorp 1 skeppspund smält vax (RS 563).  Samma datum var han också
skyldig borgaren i samma stad, Willeke Estes, 8 viertung (RS 584).  1293 var han skyldig Rigaborgaren
Fredrik van Woldemer 6 mark, minus 1 viertung (RS 728).  Tysk rådman och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan
1316 18/2 (DS III 2047), 1318 10/9 (DS III 2162) och 1322 18/11 (DS III 2362).  oo Blideke N som
avled ca 1340 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Son till rådman Henrik Paschedach.

HERMAN SILKENTOPP:  Född i Visby omkring 1260. Uppträder 1316-1322 som gotländsk rådman
och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan, i tvisten mellan nämnda kyrkas församling och biskopen i Linköping
(DS III 2047, 2161, 2162, 2211, 2362).  Son till rådman Jacob Silkentopp.

GERHARD POPPE:  Född omkring 1255.  Gotländsk rådman i Visby då han avled 1316 27/8 och
begravdes vid Vårfrukyrkan (GG I 86).  Son till Gerwald Poppe.

1317

Jacob van Munster:  Född i Visby(?) omkring 1260.  Tysk rådman som utflyttade till Lübeck, där han
erhöll burskap 1317 29/9 (Civilitates 1317:198).  Son till rådman Johannes van Munster.

1318

ARNOLD KONINK:  Född i Visby omkring 1275. Tysk rådman i Visby och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan
1318-1322 (DS III 2162, 2211, 2362).  Son till rådman Rotger Konink.

TIDRIK ORNES:  Född omkring 1260.  Rådman 1318 10/9, då han också var kyrkvärd vid
Vårfrukyrkan (DS III 2162).

Tidrik Fot:  Född i Lübeck omkring 1270.  1290 hade han ett hus i hamnen i Lübeck, på An der Trave
59, med Ludher Holthusen (Mar-Q s 705).  Med största sannolikhet utflyttad till Visby omkring 1300.



Tysk rådman där 1318 18/8, då han och brodern Johannes av Hildebrand van Iserlo gavs vardera 1
mark penningar i dennes testamente (LBM I 61).  Sannolikt har han avlidit barnlös och gjort brodersonen
Henrik Fot till sin huvudarvinge.

1319

AMELUNG BARKER:  Född ca 1275.  Gotländsk rådman, samt kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1319-
1322 (DS III 2211, 2362).

HERMAN SWERTING:  Tysk rådman och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan,
1319 (DS III 2211) och 1322 (DS III 2362).  1324 17/10 erkände han
sig, jämte Lübeckrådmannen Markward Cosvelt och Lodwig Gruten,
vara skyldig fogden på Viborg, Peter Jonsson, 150 mark lödigt silver
(UBL II 457).  1339 29/9 var han i Lübeck och uppvisade ett brev som
intygade att en borgare i denna stad var skyldig sonen Detmar pengar
(NStB I 377:6).  Sittande borgmästare 1342 (B 99 p 42), då han jämte
andra i rådet och en del borgare avrättades för att ha utbetalat
ledungslame till Magnus Eriksson av Sverige (Wase 1985 s 127 ff).
Han hade sannolikt ett handelsbolag med svågern Henrik Zobber (se
sonen Herman).  oo(?) 1 N dotter till Everhard Volmesten (Jmf
vapenbilder och dopnamn), oo 2 Helwig, dotter till Jordan Zobber.

1320

NICOLAUS WISE:  Född omkring 1255. Rådman i Visby 1320, då
hustrun avled och begravdes i S:t Hans’ kyrka (GG II 457).  oo Hildegund
Swane som dog 1320 (GG II 457).  Son till rådman Tideman Wise.

Herman Dolle:  1291 22/4 var en herr Johannes Ratgeve skyldig honom
1 skeppspund vax i två ”frusta” (RS 628).  1294 15/8 var Rigaborgaren

Herman Swertings minnes-
epitafium

Andreas Lutteke skyldig honom 5 mark silver (RS 52).  Tysk visbyrådman då han 1320 från Rigarådet
erhöll 16 ½ mark med 4 ”artonibus” penningar, vilka tidigare tagits ur en tunna tillhörig Visbyköpmän
(RS 1909).

Henrik Heideby:  Född i Visby omkring 1260.  Känd endast 1320, då han köpte en 6 marks ränta av
Lübeckborgaren Godeke Nestved för 96 mark (Wiegandt 1981 s 495).  Säkerligen var han då, trots
avsaknaden av herrtitel i notisen, gotländsk rådman i Visby.  Gift med NN, född i Soest och änka efter
en från samma stad inflyttad N Rubitz (Wiegandt 1981 s 496).  Son till borgmästaren Johannes Heideby?

1320

PETER FRENDE:  Född i Visby omkring 1260.  Rådman där då han avled, omkring 1320 (GGW
141).  Son till Johannes Frende.

ARNOLD PLESKOW:  Född i Visby omkring 1270. Han följde snart efter brodern Henrik (tabell 3)
till Lübeck, där han omtalas tidigast 1307 (UBL II 1095).  1312 och 1313 uppehöll han sig ännu i denna
stad, då han uppträder som testamentesverkställare och husköpare (LBM I 36, Mag-Q s 615).  Troligen
återflyttade han till Visby 1320, då en mängd ränteköp tar vid för sönernas del (Wiegandt 1988 s 98 ff).
I Visby inträdde han i rådet och avled ca 1327, då han med den nya hustrun och en icke namngiven liten
dotter begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  oo 1(?) N Cosvelt (Jmf Wiegandt 1988 s 95;



1313 11/11, Mag-Q s 615, och 1320 18/5, Johannes Pape befryndad med Cosvelt-släkten) som avlidit
före 1320, oo 2 Mersika Merseke i Visby, som avled samtidigt med maken (B 99 p 62).  Son till
borgmästare Henrik Pleskow.

HENRIK van STRANDE:  Borgare i Visby då han 1315 köpte fastigheten Breite Strasse 809 i Lübeck,
vilken han sedan testamenterade till systern Walborg (Mag-Q s 621).  1325 24/6 lånade han och Gotskalk
Caspele ut 115 mark silver till Lübeckborgarna Albert och Detmar Brun (NStB I 97:15) och 348 mark
silver till Henrik Pleskow och Henrik Zobber (NStB I 97:16).  Samma år, 15/7, lånade de ut 160 mark
silver till Lübeckborgarna Herman Wickede och Arnold Manse (NStB I 98:6).  1327 lånade han ensam
ut 154 mark silver till Gerlak Wese och Lübeckborgaren Johannes Zulpeke (NStB I 136:4) och 135
mark silver till borgarna i samma stad, Markward Warzowe, Detmar Manhusen och Johannes Vogel
(NStB I 137:4).  1329 24/2 lånade han ut 82 mark penningar till Gerlak Wese (NStB I 166:2).  Samma
år, 2/7, lånade han ut 188 mark penningar till Lübeckborgaren Eghard Sasse (NStB I 174:1), 184 mark
silver till Henrik Zobber (NStB I 175:6) och 400 mark penningar till Markward Cosvelt (NStB I 175:9).
Samma år, 15/7, borgade han för Johannes Hesse då denne blev Lübeckborgare (Civilitates 1329:100).
1330 1/1 lånde han ut 62 mark silver till Lübeckborgarna Willeke Lewantkopere och Meinrik Westfal
(NStB 185:1) och 60 mark silver till Gerlak Wese (NStB I 185:2).  Vidare detta år så lånade han 24/6
ut 70 mark silver till Lübeckborgaren Johannes Rote (NStB I 195:10) och 93 mark till Eghard Sasse
(NStB I 195:12).  Slutligen detta år lånade han 11/11 till Gerlak Wese ut ytterligare 90 mark silver
(NStB I 202:1).  1331 2/2 lånade Lübeckrådmannen Herman Klendest och borgarna i samma stad
Tideman Witte och Johannes Rote 299 mark penningar (NStB I 207:6).  Samma år, 24/6, lånade Eghard
Sasse 69 mark silver av honom (NStB I 214:2) och 15/8 lyfte Lübeckborgaren Kristiern Klingenberch
92 mark silver i lån av Strande (NStB I 219:10).  Detta år, 1331, köpte han tillsammans med
Lübeckborgaren Nicolaus Visch ett hus på Braunstrasse i Lübeck av Gerlak Weses testamentsexecutorer
(Mar-Q s 162).  De erhöll också, som fordringsägare på samme Wese, ett hus på Hundestrasse i samma
stad, vilket de sålde 1332 (Jac-Q s 136).  Henrik Strande var gotländsk rådman i Visby då han avled ca
1333 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Att döma av hans enorma rikedom så bör
denna rådmannavärdighet ha gått tillbaka till åtminstone ca 1320.  oo Grete Visch från Lübeck.  Hon
avled 1349 22/11 och testamenterade 2 mark silver till Visbyfranciskanerna (B 99 p 36).  Son till
rådman Fredrik vid Strande.

SIGFRID cum VACCA:  Född i Visby omkring 1270.  Han måste ha varit rådman där 1316 25/12, då
modern bar frutitel (GG II 454).  Rådman var han också vid sin död ca 1320 (farsoten 1321?), då han
begravdes hos Visbyfranciskanerna (GG II 458).  oo(?) fru Elisabet N som avled 1350 och begravdes
hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 66).  Hon kallas då för fru Elisabet Wacke.  Son till Johannes cum
Vacca.

Johannes Dantzke:  Född i Visby omkring 1270. Borgare i Visby(?) 1296, då han jämte svågern(?)
Everhard van Alen köpte hus på Johannisstrate i Lübeck (Jac-Q s 33). Troligen gotländsk rådman i
Visby omkring 1320-1330, då hustrun bar frutitel.  oo(?) Hilleke N, som vid sin död 1350 kallas ”fru
Hillige Dansche” (B 99 p 64).  Även hon begravdes hos Visbyfranciskanerna.  Möjligen var hon syster
till Everhard van Alens hustru.

Herman Rodenborch:  Född omkring 1275.  Visbybo(?) 1320 28/10, då han var borgensman för
Henrik Lagenachts burskap i Lübeck (Civilitates 1320:180).  Rådman där ca 1320, då hustrun avled
och förde frutitel och vapensköld (GGW 224).  oo fru Gertrud N, som avled ca 1320 (GGW 224).  Son
till lübeckborgaren Nicolaus Rodenborch.

Torkel Bagge:  Född omkring 1270.  Utan tvekan borgare i Visby då Revalborgaren Albert Kale 1317
pantsatte hus för 8 mark silver och upplät 4 fots utrymme för honom att ständigt besitta (WSR 100).  S



å pantsatte Helge för 3 mark silver sitt hus i samma stad till honom (WSR 107).  Han bör ha varit
rådman omkring 1320-1330.  Änkan levde ännu 1349 (WSR 743).  Hon var tyska.  Son till rådman
Bernhard Bagge.

Albert Gildehus:  Född omkring 1270.  Inflyttad till Visby från Borken(?) omkring år 1300.  Borgare
och köpman där omkring 1300-1330.  Troligen Visbyrådman omkring 1320-1330.  oo(?) N, dotter till
Hinrik van Ergeste.

Nicolaus van Hachede:  Född i Lüneburg omkring 1270.  Utflyttad till Visby omkring 1300.  Borgare
där omkring 1300-1330. Tysk rådman(?) omkring 1320-1330.  Troligen död före 1333, då äldste sonen
blev borgare i Lübeck.  Son till Johannes van Hachede i Lüneburg.

Nicolaus Hörne:  Född i Visby omkring 1270.  Visbyköpman 1304 14/8 då han i Johannes Munsters
skepp ”Flanderfar” införde gråverk, värt 68 pund och 10 skillingar, till Lynn i England (DN XIX s 501).
Av ättlingars ställning att döma bör han ha tillhört rådet ca 1320-1330.

Peter Jonsson:  Född i Visby omkring 1270.  Borgare där ca 1295-1325 och troligen rådman omkring
1320-1330.  1327 23/5 gavs han av sonen Martin, i dennes testamente, jämte de yngsta sönerna en gård
i Lütjembrode (LBM I 84).  oo(?) N, dotter till rådman Gerhard Becker.

Rotger Cosvelt:  Född i Lübeck omkring 1270/1275.  Utflyttad till
Visby omkring 1300 och borgare där ca 1300-1330.  Känd enligt sin
sigillstamp i samma stad (Personsigill 1300, GF inventarie C 11241).
Möjligen identisk med den herr Rotger Cosvelt som 1310 hade lånat
ut 100 mark till Lübeckborgaren Engelbert van Cosvelt (NStB I 337:5).
Samme Engelbert lånade dock 1337 pengar av lübeckprästen Rotger
Cosvelt, varför det kanske hellre ska antas vara denne som 1310 lånar
ut pengar.  Det förefaller dock troligt att Rotger kan ha varit tysk
rådsmedlem ca 1320-1330.  Sigill: SIGILLUM ROTGERI DE
COESVELDE” (Personsigill 1300, GF inventarie C 11241).  oo? N,
dotter till Herman van Essen.  Son till lübeckborgaren Hildebrand
Cosvelt.Rotger Cosvelts sigill

Botulf Wite:  Född omkring 1270.  Visbyköpman 1303 22/7, då han på Henrik van Wismers skepp ttill
Lynn införde 6 femter vax, värd 20 pund, och gråverk värt lika mycket (DN XIX s 465).  En vecka
senare, 29/7, införde han till samma stad stör för 20 pund och timmer för 24 skilling (DN XIX s 465).
1303 24/8 utförde han kläde för 48 pund på Arnold Kruses skepp från Lübeck (Hakt 374).  1304 20/7
införde han till Hull 5 packar bockskinn för 20 skilling på Johannes van Dulmens skepp (DN XIX s
487).  14/8 s å införde han jämte Johannes Moppe gråverk värt 4016 pund och 5 femter vax på Johannes
van Munsters skepp (DN XIX s 501).  1305 6/4 införde han 1000 ”ludefisk” till Ravensworth på
Salomons skepp (DN XIX s 524).  Vid detta enda tillfälle skrivs han med sitt binamn, ”Botulpus Wit”.
S å, 14/4 utförde han engelskt kläde och linnetyg till Lynn, värt 18 pund, på Johannes van Munsters
skepp (DN XIX s 503).  1306 7/5 utförde han med sin kompanjon, Petrus Moppe, maltkorn och
engelskt kläde värt 56 pund och scharlakan (DN XIX s 511).  S å 19/9 hade han varor i Lynn på
”Quyteburg” med Sigleif Susse (Bugge s 160).  1307 10/4 införde han till Kingston upon Hull 8900
”ludefisk”, värd 17 pund, 16 skilling, 1500 långstavar, värda 6 pund, 1000 ”lybska”, värda 6 pund,
4500 torkade småfiskar, värda 45 skilling, 2 packar bockskinn, 8 skilling, 6 packar läder, 6 skilling, och
5 ”bollas” tran, värd 10 skilling (DN XIX s 550).  S å 6/6 införde han med Olof Etelhem ludefisk,
torkad småfisk och skinn till Lynn (DN XIX s 550).  18/7 s å införde han åter till Lynn 5000 ludefisk,
3000 torkade småfisk, 20 bollas tran, 1600 långstavar, 4 packar bockskinn och 12 packar klipping,



tillsammans värt 12 pund 4 skilling (DN XIX s 516).  1/8 s å utförde han från samma stad 130 ”ulnis”
engelskt kläde för 15 pund och honung för 4 pund 5 skilling (DN XIX s 516).  1323 7/9 införde han 4
läster stockfisk, värd 28 pund, till Lynn (DN XIX s 642).  Sannolikt rådman omkring 1320-1330.  oo
NN av tysk härkomst, med förbindelser i Stralsund.

1321

EGBERT van RODE:  Född i Visby(?) omkring 1265.  Troligen borgare där 1289 7/3, då han jämte
bröderna Johannes och Gotskalk fick 10 mark penningar utbetalade i Hamburg av Johannes, son till
Hamburgrådmannen Bertram Esici (Hamb Schuldbuch 160).  Tysk rådman före sin död, vilken möjligen
inträffat under farsotsåret 1321, då sönerna Gotskalk och Tidrik året därpå gjorde anspråk på hans
kvarlåtenskap i Dortmund (DUB I 400 (1)).  Son till rådman Brand van Rode.

1322

JORDAN SKELHORN:  Född i Visby omkring 1270.  Gotländsk rådman (borgmästare?) där och
kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1322 18/11 (DS III 2362).  Son till borgmästare Johannes Skelhorn.

1323

LODWIG van GRUTEN:  Född i Visby omkring 1275.  Borgare i Visby 1315, då han lånade ut 50
mark silver rigiskt till Revalborgaren Willeke Utrecht (WSR 77).  Tysk rådman 1323(?), sannolikt
identisk med det av Visbys sändebud vid Nöteborgsfredens avslutande som kallas ”Ludouicus” (ST I
459 ff).  1324 17/10 erkände han sig, jämte Lübeckrådmannen Markward Cosvelt och Herman Swerting,
vara skyldig fogden på Viborg, Peter Jonsson, 150 mark lödigt silver (UBL II 457).  Definitivt rådman
1325, då han var Visbytyskarnas procurator för Helgeands (DS III 2531).

ÖDER GOTE:  Norsk köpman 1303 17/7 då han från Lynn utförde korn och malt, värt 35 pund, på
skeppet ”Roka” (DN XIX s 465).  1304 20/7 anges han vara från Norge, då han till Lynn införde plank
och timmer på skeppet ”Stora Roka” (DN XIX s 498).  Samma datum utförde han därifrån, på samma
skepp, malt och allehanda köpvaror för 10 pund sterling (DN XIX s 498).  1305 ca 25/6 anges han vara
från Bergen då han med sina partners till Lynn, på skeppet ”Rokasbussen”, införde plank, törfisk och
bockskinn för 37 pund 10 skilling och utförde maltkorn, engelskt kläde och honung, värt 40 pund (DN
XIX s 506).  S å, 4/8, införde han till samma stad, på sitt skepp, plank, törfisk, tran och bockskinn, värt
60 pund, och utförde malt, engelskt kläde, mjöl, honung och korn för 80 pund (DN XIX s 506).
Troligen har han överflyttat till Visby, då det förmodligen var han som 1323 12/8 var Visbygotlänningarnas
rådssändebud vid Nöteborgsfreden och av ryssarna omväxlande kallas Fodra, Fodru, Fodwar, Fedwer,
Fedor och Effoder (ST I 459ff).

1324

VOLMAR KÖLNER:  Född i Visby omkring 1270. Rådman i Visby 1324, då Reval från hans egendom
återfick 54 mark silver Rigiskt (WSR 211).  1325 köpte han för 27 ½ mark myntat silver en tioårig årlig
ränta om 2 mark silver/år i Gobelin van Grutens hus i Reval (WSR 241).  Han avled 1326 19/11 och
begravdes i Vårfrukyrkan i Visby (GG I 19).  I Reval hade han instiftat en vicaria som Nicolaus Brunswik
utvidgade (WSR 242, 906, 937).  Son till borgmästare Frowin Kölner.

1325

HENRIK van RENTELEN:  Född omkring 1280.  1307 erhöll han burskap i Hannover (HanBgB s



5).  Inflyttad till Visby omkring 1310.  Tysk rådman där 1325 26/8 då han var i Uppsala för att uppbära
20 mark penningar som hertigarna Erik och Waldemar testamenterat till Helgeands i Visby (DS III
2531, har namnformen Henricus de Rennelen, vilket måste vara fel för Renntelen, eftersom någon ort
på tysk botten inte finns som kan svara mot ett Rennelen).  Sannolikt gift tre gånger, varav åtminstone
hustru nr 2 hämtats från Hannover.

EVERHARD BRECKE:  Borgare och rådman i Visby 1325 26/8, då han var Visbygotlänningarnas
procurator för Helgeands i Visby och jämte den tyske, Lodwig van Gruten, befullmäktigade Henrik van
Rentelen att uppbära de 20 mark penningar som hertigarna Erik och Waldemar testamenterat till
Helgeandshuset (DS III 2531).

LUDOLF van VELLIN:  Född i Visby(?) omkring 1270.  Rådman där då han 1325, genom kusinen(?)
Bartolomeus van Vellin, lät hyra ut sina bägge hus i Reval till borgaren där, Mensen (WSR 239).  Son
till rådman Ludolf van Vellin.

1325

JOHANNES WARENDORP:  Född ca 1265.  Rådman i Visby då han avled ca 1325 och begravdes
hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Son till Arnold Warendorp.

Henrik Axe:  Född i Visby omkring 1275.  Sannolikt gotländsk rådman
omkring 1325-1335, då sonen förde vapensköld.  Hustruns eller ett
gemensamt barns gravsten i S:t Hans’ kyrka funnen 1986 (Gravstensfynd
i S:t Hans 1986, RAGU).  Makan torde av bomärket att döma ha varit
en syster till Johannes Kregenskock.  Möjligen son till Rotwald kallad
Ax[e] i Lärbro.

Henrik Travelman:  Tysk rådman i Visby omkring 1325-1335.  Död
före 1360 (LBM II 846) och troligen före 1338, då sonen tidigast
uppträder.  oo(?) N, dotter till Johannes van Gruten.  Son till rådman
Albert Travelman.

Johannes Longe:  Född omkring 1275.  Borgare i Visby ca 1300-1335
Axe

och troligen gotländsk rådman ca 1325-1335.  Känd endast genom patronymikat hos den till Reval
överflyttade sonen 1345 (WSR 640).  Möjligen är det hans sexkantiga sigillstamp, med okänt ursprung,
som finns i historiska muséets samling (Personsigill 1300, Statens historiska muséum inventarie nr
212).  Text:  SIGILLUM IOHANNIS LONGI.  oo(?) Blidrad, dotter till Gobelin van Gruten.  Son till
Peter Longe.

1326

LAMBERT van ESSEN:  Född i Visby omkring 1270.  Tysk rådman i Visby 1326, eftersom hustrun
bar frutitel och dog redan i januari 1327 (GG II 471).  Själv avled han 1332 13/1 och begravdes vid S:t
Hans’ kyrka (GG II 471).  oo Sofia N som avled 1327 26/1 och begravdes vid samma kyrka (GG II
471).  Son till Herman van Essen.

Henrik Kastell:  Född i Visby omkring 1275.  Borgare där fast omnämnd i Greifswald 1304 (Nüske s
107).  Tysk rådman då han avled 1326 (Jmf hustruns frutitel, utan att ha en prästerlig son eller en son i
rådet. B 99 p 65, DS IX 7557, 7587).  oo Gertrud Skreder (B 99 p 65).  Son till Fredrik Kastell.



Johannes Brunsberch:  Tysk rådman 1326, då hustrun avled (GGW 470).  oo fru G[ertrud], som
avled 1326 20/9 och begravdes vid S:t Hans (GGW 470).

1330

JOHANNES PLESKOW:  Född i Visby omkring 1290.  Borgare i Visby
omkring 1315, enligt en bevarad sigillstamp i Gotlands fornsal (Personsigill
1315, GF inventarie C 1338).  Rådman omkring 1330 (LBM II 642, efter
farbrodern Arnolds — tabell 22 — död 1327?).  Han avled troligen omkring
1339 (möjligen före 1338, LBM I 165).  Sigill: ”SIGILLUM IOHANNES
PLESCOVE” (Personsigill 1315, GF inventarie C 1338).  oo Margareta Wise
(LBM I 249, LBM II 642).  Son till rådman Jacob Pleskow.

Johannes Pleskows
sigill

HENRIK ZOBBER:  Borgare där 1314, då brodern betalade 24 mark silver till Revalrådet för att få
tillträde till Henriks hus i Reval (WSR 50).  Rådman i Visby (NStB I 831:5, DS VIII 7001), säkerligen
redan omkring 1330.  1340 15/8 lånade han ut 112 mark penningar till Lübeckborgaren Herman
Blomenrod (NStB I 395:9).  Samma år, 8/9, lånade han ut 220 mark penningar, nu till Lübeckborgaren
Herman Vogel (NStB I 397:2).  Död före 1350 1/3 (DS VI 5225).  Troligen har han avlidit redan före
1343, då sonen flyttade till Lübeck.  Det förefaller högst troligt att han avrättats 1342 jämte bl a svågern
och handelspartnern Herman Swerting.  Det handelsbolag som de bägge hade ihop fördes vidare av
änkan och Swertings barn (NStB I 831:5).  oo Helenborg, dotter till Johannes Wise.  Son till Jordan
Zobber.

BENEDICT SUSSE:  Gotländsk borgmästare då han avled ca 1330 och begravdes vid S:t Lars(?)
kyrka (GGW 514).  Son till rådman Ragnwald Susse.

Nicolaus Benthem:  Borgare i Visby omkring 1310-1340.  Av hustruns frutitel att döma har han också
tillhört Visbyrådet som tysk rådman.  oo Kunne/Konegund N, vilken avled i pesten 1350 och begravdes
hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 64).

1333

JACOB LANGERAME:  Född i Visby omkring 1275.  Gotländsk rådman där då han avled 1333
(Läffler 1908 s 9).  oo(?) N, dotter till lübeckrådmannen Markward Cosvelt.  Son till Botlek Langerame.

1333

Markward Wulf:  Född i Lübeck omkring 1285.  1317 fortfarande i Lübeck, då han köpte fastighet på
Alfstrasse 18 (Mar-Q s 47).  1331 köpte han ytterligare ett hus, nu på Schlusselboden 16 (Mar-Q s
237).  Troligen var han utflyttad till Visby redan då han 1321 var borgensman för en Johannes van
Lubeke som fick burskap i Lübeck (Civilitates 1320:255).  1326 25/5 var det möjligen han som jämte
två andra hade en skuld på 200 mark i Lübeck (NStB I 114:1). Rådman i sin nya hemstad då han avled,
troligen i farsoten 1333, eftersom han bar herrtitel när man 1334 reglerade ägandet av hans två fastigheter
i Lübeck (Mar-Q s 47, 237).  Son till Lübeckborgaren Henrik Wulf.

1335

HERMAN van KAMEN:  Född i Visby omkring 1275. Rådman där vid sin död 1335 10/2 (GG II
480) då han begravdes vid S:t Hans kyrka.  oo Margareta N som dog 1340 25/12 och begravdes
bredvid maken (GG II 480).  Son till rådman Lydbrekt van Kamen.



Jacob Silkentopp:  Född i Visby omkring 1290.  Han avled 1335 26/3 och begravdes på S:t Hans’ och
S:t Pers kyrkogård (GGW 477).  Förmodligen har i texten funnits ett förkortat ”Dominus” och han
alltså varit rådman.  Son till rådman Herman Silkentopp.

Everhard Stalbiter:  Utan tvekan gotländsk rådman i Visby 1335, då han ägde en årlig ränta om ½
mark i Nicolaus Langesides hus i Reval.  Kostnaden för denna ränta var 5 mark (WSR 421).  Han torde
ha avlidit 1350, då systern betecknas som ”domicella” vid den arvstvist som hon och brodern Gotskalk
hade 1351 (PRS III 216, 217).  oo 1 Elisabet N som avled 1321 20/4 och begravdes vid S:t Hans och
S:t Per (GG II 465).  oo 2 Gertrud N som avled 1344 och begravdes vid Vårfrukyrkan (GGW 85).  Son
till rådman Gotswin Stalbiter.

1335

HENRIK KRUSE:  Född i Visby omkring 1280.  Tysk rådman i Visby, avliden före 1338 12/8, då han
jämte kyrkoherden Gerhard i Drottens kyrka hade förhört läkaren Bernhard (DS IV 3375).  Son till
rådman Bertold Kruse.

JOHANNES HARDENACKE:  Född omkring 1275.  Tysk rådman i Visby då han avled omkring
1335 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62, GGW 478a).  Son till rådman Meinhard
Hardenacke.

Johannes Krok:  Född i Visby omkring 1285.  Borgare i Visby ca 1310-1345 och dessutom, av systerns
frökentitel att döma, rådman ca 1335-1345.  Son till västerhavsköpmannen Alvin Krok.

Johannes Merseke:  Född omkring 1285.  Troligen borgare i Visby 1330 6/4, då hans ”cognatus”,
Johannes Rentlage, utsåg honom till verkställare i sitt testamente (LBM I 102).  Han måste ha varit
rådman före sin död, ca 1335-1345, då hustrun sedan bar frutitel.  oo(?) Gherborg Silkentopp.  Son till
Tideman Merseke.

Johannes Röde:  Född i Visby omkring 1285.    Död före 1344 4/4 då barnens ombud i Reval förklarade
att bröderna Lechte var skyldiga samma barn 40 mark rent silver och Albert Cosvelt hade en skuld på
12 ½ mark silver (WSR 594). 1349 30/5 var bröderna Lechte fortfarande skyldiga dem 40 mark silver
och den yngste av bröderna Röde var skyldig Albert Cosvelt lika mycket (WSR 764).  Vid samma
tillfälle avstod den äldste sonen sin del i det hus som till hälften tillhörde Albert Cosvelt till sina systrar
(WSR 764).  1351 20/5 var Albert Cosvelt skyldig dottern i kloster 10 mark silver, att utbetalas till
hennes bröder Johannes och Albert (WSR 811).  1351 u d var Albert Cosvelt skyldig den yngre brodern,
Albert, 40 mark silver (WSR 812).  Han var uppenbarligen en mycket förmögen man, med en omfattande
Balticum- och Rysslandshandel.  Säkerligen var han gotländsk medlem i Visbyrådet omkring 1335-
1340.  oo(?) N, dotter till Rotger Cosvelt.  Son till rådman Simon Röde.

Johannes Prysse:  Född i Visby omkring 1285.  Borgare där omkring 1310-1345 och troligen gotländsk
rådman ca 1335-1345.  Möjligen identisk med den Johannes Prusce som 1319 29/9 erhöll ett burskap
i Lübeck (Civilitates 1319:108).  Son till Halward Prysse.

1336

OLRIK van ESSEN:  Född i Visby omkring 1285. Tysk rådman där, avliden 1336/1337 (HUB III 661.
Angående dödsåret, så var brodern Wenemar ännu 1336 inte rådman, men däremot 1338.  Två bröder
fick inte samtidigt sitta i rådet, varför Olrik måste ha avlidit före 1338.  Det förfaller också, p g a



släktens ställning, synnerligen troligt att Wenemar ersatt sin avlidne äldre broder).  Son till rådman
Henrik van Essen.

1337

HEINEMAN STOLTENBERCH:  Tysk rådman i Visby och procurator för Visbyfranciskanerna då
han begravdes hos dessa jämte hustrun ca 1337 (B 99 p 62).  oo Gertrud N som avled ca 1337 och
begravdes med maken (B 99 p 62).  Son till rådman Henrik Stoltenberch.

1338

Gerhard van Eiste:  Född omkring 1285.  Han avled förmodligen 1338, då hustrun samma år, 1/11,
gav Lübeckrådmannen Tideman van Gustrowe och brodern, Henrik van Eiste, rätt att närsomhelst
bruka de 10 mark lübska penningar som Lübeckborgarna Henrik Oldelant och Hartwik van Poretze var
skyldiga henne (NStB I 360:3).  Därtill erhöll sonen Copeke burskap i Stralsund samma år.  Då hustrun
bar frutitel förefaller det troligt att han varit gotländsk medlem av Visbyrådet.  oo(?) 1 N, dotter till
Nicolaus Becker, oo 2 Geseke, dotter till Johannes Pleskow.  Son till Copeke Eiste.

WENEMAR van ESSEN:  Född i Visby omkring 1290.  Känd tidigast 1336, då tre Stralsundsborgare
förband sig att till hans ombud utbetala 440 mark lübskt (SLM I 33).  Han hade då tydligen ännu inte
uppnått rådmansvärdighet.  Det hade han emellertid 1338, då han som tysk rådman var Visbys sändebud
till fredsförhandlingarna med Novgorod (UBL II 672, 673, HUB II 622).  1342 stal Jan van Kortrijk i
Brügge 8 läster koppar från honom, då han förvarade dessa i dennes hus i samma stad (HR III 240:4 c).
1344 borgade Johannes Kelle, Johannes Holthusen, Gotfrid Pallas, Jacob Yborch och sönerna Gerhard
och Albert för en skuld han hade till fyra Revalrådmän (HUB III 660).  S å i en uppgörelse med Henrik
Röde rörande penningfordringar (HUB III 661).  1345, eller något år före eller efter, åberopades han i
ett ärende rörande fredsöverenskommelsen 1338 (HUB III 655).  1346 16/4 borgade han för svärsonen
Henrik Herbrugge, då denne flyttade från Essen och fick burskap i Lübeck (Civilitates 1346:43).  1355
24/5 borgade han åter för burskap i Lübeck.  Denna gång för Winand van Rode (Civilitates 1355:54).
S å, 6/1 hade han jämte Jacob Pleskow fordran på Lübeckborgaren Werner Vredelant gällande 324
mark penningar lübskt (NStB I 665:5).  Slutligen blev han detta år också själv borgare i Lübeck,
nämligen 25/12 (Civilitates 1355:180).  I sin nya hemstad avled han 1357/1358 och var död före 3/8
sistnämnda år (DS VIII 5683, HR III 240:4 c).  Han begravdes hos Lübeckfranciskanerna (LBM II
728).  oo 1(?) Anna Gildehus, 2 1351(?) Hildegund Zobber (NStB I 792:3, 794:2, 794:3).  Med sistnämnda
äktenskap gifte han in sig i släktkretsen kring Jacob Pleskow i Lübeck.  Son till rådman Henrik van
Essen.

1339

LUDFRID WINNER van ATENDEREN:  Född omkring 1280.  Han
avled, sannolikt som gotländsk rådman, 1339 20/12 (GGW 239) och
begravdes då förmodligen vid Vårfrulyrkan, där hans gravsten till stora
delar var läslig på 1700-talet.

1339

TIDEMAN / TIDRIK UNROWE:  Född omkring 1285.  Borgare i Visby 1321
Winre

31/1 då furst Wizislav III av Rügen intygade att riddaren Henrik van Dechow sålt en 32 marks ränta i
sin gård till Johannes van Techlin och Tidrik Unrowe, vilken kunde säljas vidare för 200 mark (PomUB
VI 3454).  1324 var han i Reval för att förordna med svågern(?) Nicolaus Kreles fastighet i Reval



(WSR 226).  1331 fordrade han 6 mark silver ur arvet efter Bernhard Kok i Reval (WSR 346).  Rådman
i Visby då han avled ca 1339 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Son till Nicolaus
Unrowe.

1340

TIDEMAN van HAMELE:  Född i Soest omkring 1295. Utflyttad till Visby omkring 1325.  Tysk
rådman där 1340 12/7 då brodern Henrik kom ihåg hans barn och hans tjänstekvinna med gåvor (LBM
I 185).  oo N, dotter till Herman van Kamen.  Son till Soestborgaren Hildeger van Hamele.

1340

Johannes Edelc:  Född i Visby omkring 1290.  Borgare där ca 1315-1350.  Känd enligt sonen Hinses
patronymika (B 99 p 59).  Troligen rådman omkring 1340-1350.  oo(?) fru Giseltrud (Kattlund).  Son
till Alwid Edelc.

Johannes Muddepenning:  Född i Bechum omkring 1280.  Troligen utflyttad till Visby omkring 1310
och tysk rådman (senast omkring 1340) där vid sin död, före 1348 6/4 (DUB I ergBd 856).  oo Walborg
N, omtalad 1348 6/4, bördig från Dortmund(? DUB I ergBd 856).  Son till Bechumborgaren Herman
Muddepenning.

1341

FREDRIK BUCKHORN:  Född i Visby(?)  omkring 1285.  Tysk rådman i Visby 1341, då han var
sändebud till Balticum och Novgorod för ett fördrag rörande vaxhandeln, vilket avslöts 1342 6/1 (HUB
III 590).  oo(?) N, dotter till Henrik van Essen.  Son till Albert Buckhorn.

HENRIK VOLMESTEN:  Född i Visby omkring 1290.  1333 17/3 erhöll han formellt burskap i
Lübeck, då morbrodern Johannes Swarte borgade (Civilitates 1333:39).  1339 29/8 var han, jämte
Lübeckborgaren Alwin van Stene skyldig borgarna i samma stad, Herman van Alen och dennes svåger
Henneke Campsor, 351 mark (NStB I 376:2).  1341 köpte han fastigheten Mengstrasse 17 i Lübeck
(Mar-Q s 10).  Tysk rådman i Visby samma år, då han var sändebud till Novgorod för en överenskommelse
om vaxhandeln, vilken avslöts 1342 6/1 (HUB III 590).  1343 29/9 hade han lånat ut 300 mark penningar
till Lübeckborgaren Andreas van Rostok (NStB I 457:9).  Han avled före 1353, då barnens ombud
sålde fastigheten i Lübeck (Mar-Q s 10).  Son till Everhard Volmesten.

HARTWIK / HARTEKE WISE:  Född i Visby omkring 1290.  Borgare i
Visby då han 1321, jämte brodern Henrik, lånade ut 300 mark till staden
Stralsund (ZSS 2055).  Rådman 1341 då han sändes till Ryssland och Balticum
för förhandlingar rörande vaxhandeln, vilket ledde till ett fördrag 1342 6/1
(HUB III 590).  Han avled 1351(?) 5/2 och begravdes hos
Visbyfranciskanerna (GGW 508).  Av utrymmet på gravstenen att döma bör
han vid sin död ha varit borgmästare.  Son till rådman Nicolaus Wise.

JORDAN KONINK:  Född i Visby omkring 1280.  Tysk rådman i Visby
1341 då han var sändebud till Novgorod för ett fördrag om vaxhandel, vilket

Wise?

avslöts 1342 6/1 (HUB III 590).  Son till rådman Rotger Konink.

1341



JOHANNES PASCHEDACH:  Född omkring 1290.  1336 3/5 hade han, jämte Rigarådmannen Arnold
Longe och en Herman Swarte fordran på Tebele, hustru till Rigaborgaren Conrad Smethusen, om 8
mark rigiskt, minus 8 öre, för vilken hennes son Henrik ställde tomten vid Rigarådmannen Herman van
Rodes i pant (RS 1515).    Tysk rådman i Visby ca 1341, då modern avled och begravdes hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 62).  Son till rådman Johannes Paschedach.

1342

JOHANNES MOPPE:  Född i Visby omkring 1285.  Sittande borgmästare 1342, då han jämte andra
rådsmedlemmar och några borgare avrättades för att ha utbetalat ledungslame till kung Magnus Eriksson
av Sverige (B 99 p 42, Wase 1985 s 127 f).  Son till rådman Simon Moppe.

TIDEMAN van dem BERGHE:  Född i Lübeck omkring 1285.
Inflyttad till Visby omkring 1310/1315, där han senast 1341 blev tysk
rådman, då hustrun bar frutitel vid sin död 1342 21/3 (GG II 484).  Själv
avled han 1350 i pesten och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p
64).  oo 1 omkring 1315/1320 med Tale Ergeste.  oo 2 ca 1343/1344 N,
dotter till Torkel Bagge(?).  Son till Lübeckborgaren Tidrik van dem
Berghe.

1342

EGBERT WERLE:  Född omkring 1280.  Tysk borgmästare(?), då han
avled 134(2) och begravdes hos Visbyfranciskanerna med moder och

Berghe

svåger (B 99 p 62).  Han kallas då enkom ”herr Egbert”.  oo fru Alheid N, som avled 134(6) och också
gravlades hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 63).  Son till rådman Johannes van Werle.

GERHARD KRANKE:  Född omkring 1285.  Gotländsk rådman i Visby då han begravdes med
hustrun hos Visbyfranciskanerna ca 1342 (B 99 p 62).  Troligen var han en av de avrättade detta år.  oo
Walborg N som begravdes med maken hos Visbyfranciskanerna ca 1342 (B 99 p 62).  Son till Joahnnes
Kranke.

HANS KURING:  Född omkring 1285.  1320 4/2 hade den norske frälsemannen Björn Odensson
fordran på Gotland på ”Peter Kollgard oc hans arffuinge Hans Botollf Korings[söne]” (DN XVI 2).
Han var alltså arvinge till Peter Kolgard, vilken rimligen varit en morbror.  Gotländsk rådman då han
avled 134(2).  Möjligen var han en av de avrättade 1342.  Han begravdes hos Visbyfranciskanerna (B
99 p 62).

HENRIK van FLANDEREN:  Född i Visby omkring 1285.  Tysk rådman i Visby då han avled ca
1342 (en av de avrättade?) och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 63).  oo Osanna Atendern,
som avled ungefär samtidigt som maken och begravdes jämte honom hos Visbyfranciskanerna (B 99 p
63).  Son till rådman Ludolf van Flanderen.

SIGFRID van SWERTE:  Tysk rådman i Visby ca 1342, då han begravdes hos Visbyfranciskanerna (B
99 p 62).  Troligen var han en av de avrättade detta år.

WINOLD WULF:  Född i Visby omkring 1280.  Han efterträdde brodern Gerhard i Visbyrådet, avled
134(2) och begravdes med svägerskan hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 62 f).  Möjligen var han en av
de avrättade 1342.  Son till rådman Tidrik Wulf.



1343

HENRIK WISE:  Född i Visby omkring 1290.  Rådman i Visby omkring 1343 då släktingen (mostern?)
Helenborg avled och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 63).   Son till borgaren Johannes Wise.

1344

ALBERT DÖRELER:  Född i Visby omkring 1305.  Tysk rådman där då han avled 1344 25/1 och
begravdes vid S:t Hans (GG II 483).  Son till Johannes Döreler.

Johannes Kregenskock:  Född i Visby omkring 1285.  Gotländsk rådman då han avled 1344 12/8 och
begravdes vid S:t Hans och S:t Per (GGW 506).  oo N Rodenborch.  Son till Laurens Kregenskock.

1344

PETER KONING:  Född omkring 1280.  Gotländsk rådman i Visby då han avled ca 1344 och begravdes
hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 63).

Rikhard Kölner:  Född i Reval(?) omkring 1295. 1312 i Reval, då borgaren där, Henrik Clavier, satte
sitt hus i borgen för ett lån på 28 mark silver + 15 ½ öre av honom (WSR 8).  1315 sålde Botwids
hustru, av nödvändighet och fattigdom, sin tomt i Reval till honom för 7 mark silver + 2 mark penningar
(WSR 69).  1316 fick han av Tideman Brunswik i Reval 3 ½ mark silver, vilka denne hade att fordra
efter Jon Röde, på det att Brunswiks söner skulle vara kvitt med Rikhard (WSR 85).  Samma år
pantsatte fru Guda i Reval sitt hus till honom för 7 mark silver i räknade penningar (WSR 89).  1317
pantsatte fru Nuckerske i Reval sitt hus till honom för 2 mark silver i räknade penningar (WSR 111).
Tydligen utflyttad till Visby redan 1324, då staden Reval var skyldig Rikards svåger 12 mark silver
(WSR 216).  Rådman i Visby, avliden före 1346 15/9, då hans änka och söner för Revalrådmannen
Johannes Wittes del pantsatte fyra valv i deras hus i Reval i tre år till Revalrådmannen Johannes van
Bremas syster för 10 mark silver (WSR 661).  Samma år, 18/12, sålde änkan för 10 mark silver en årlig
ränta om 1 mark silver i sitt stenhus i Reval, mitt emot dominikanerna där, till testamentsverkställarna
för Revalrådmannen Detmar van Unnas barn (WSR 670).  Sannolikt är han identisk med den Richardus,
död omkring 1344, vars gravsten finns i Vårfrukyrkan (GGW 7).  oo Beke, möjligen syster till
Revalrådmannen Johannes Witte.  Son till den till Reval utflyttade Henrik Kölner.

1345

Arnold Stoltefot:  Inflyttad till Visby omkring 1315.  Rådman där då han avled 1345 (FMU I 501).
Han måste ha haft intensiva kontakter med Finland och avled väl där, då hans gravsten är belägen i
Ulfsby kyrka.  Troligen gift med en tysk kvinna från Åbo.  Son till lübeckborgaren Johannes Stoltefot.

1345

Mathias Puke:  Född i Visby omkring 1295.  Borgare där omkring 1320-
1355.  Säkerligen rådsmedlem omkring 1345-1355 (borgmästare? sonen
nämns ”Pukensson”).  Levde möjligen ännu 1362, då sonen omtalas i Reval
(ZESR 65).  Son till rådman Johannes Puke.

Henrik van Alen:  Född omkring 1295.  Uppträder i Lübeck endast 1321
(Mar-Q s 54, 246), då han jämte fadern sålde hus.  Sannolikt överflyttade
han senare till Visby, där han bör ha varit borgare omkring 1325-1355. Alen



Möjligen tysk rådman ca 1345-1355.  oo 1(?) N, dotter till Albert Gildehus.  oo 2 N, änka efter Heine
van Munster och omgift med Andreas Westfal.  Son till Lübeckborgaren Tideman van Alen.

Mikael Brun:  Född i Stockholm(?) omkring 1295.  Inflyttad till Visby omkring 1325.  Borgare där
omkring 1325-1355 och med största säkerhet gotländsk rådman omkring 1345-1355. Han måste, med
tanke på barnens omfattande handelsverksamheter, ha varit en av sin tids rikaste Visbyborgare och haft
handelskontakter runt hela Östersjöområdet.  Son till Johannes Brun i Uppland(?).

Ane Kante:  Född i Visby omkring 1290.  Borgare där från omkring 1320 och sannolikt gotländsk
rådman ca 1345-1350.  Son till Matheus Kante.

1346

HERMAN GELINCHUSEN:  Född i Visby omkring 1285.  Visbyborgare 1335, då han avstod det
som halvbrodern Johannes Semelowe testamenterat till honom (ZSS s 104,  Han är inte identisk med
den Johannes Semelowe som omtalas som borgare i Stralsund ännu 1341 — SLM I 47, 74, 98. Denne
var son till Stralsundsrådmannen Gerwin Semelowe och bror till Tideman, Lodwig och Rikwin — ZSS
6, 17, 69, 81, 328, 2732).  Detta fick istället dennes änka.  1336 25/7 borgare i Visby, då ombuden,
bröderna Henrik och Gotswin Klingenberch, sålde hans halva hus vid Mengstrasse, nr 36, i Lübeck
(Mag-Q s 47).  Samma sak upprepades 1337, då också Johannes Snelle som ombud för
Stralsundsborgaren Gerhard Lindow sålde den andra halvan (Mag-Q s 47).  Rådman i Visby då han
avled 1346 29/6 och begravdes vid S:t Hans (GG II 484).  oo N, dotter till Henrik van Ergeste.  Son till
Gize Gelinchusen.

1349

HERMAN SWERDSLIPER:  Gotländsk rådman i Visby då han på
pilgrimsfärd till Rom avled i Köln 1350 9/3 (B 99 p 11, möjligen dog han
i pesten redan 1349, då denna härjade i Köln.  Dödsdatumet, 9/3 1350,
kan spegla det datum som Visbyfranciskanerna fört in notisen).  Begravd
hos franciskanerna i sistnämnda stad med hustrun (B 99 p 65).  Herman
gynnade på många sätt franciskanerna i Visby i sitt testamente.  Han
instiftade ett altare i kyrkan (S:ta Katarina) helgat till Gud, jungfru Maria
och aposteln Bartholomeus och till samma altare skänkte han en altartavla,
prästerliga dräkter, en kalk, ett missale, oljeflaskor av silver och annan

Swerdsliper

speciell utrustning.  För sin själs frälsning hade han instiftat en evig mässa som skulle underhållas med
3 mark i årlig ränta.  Till kyrkans byggnadskassa gav han 5 mark silver och för måltider till bröderna 5
mark.  Gardianen Peter fick 1 mark silver, varje prästbroder en viertung och de icke prästvigda bröderna

2 öre vardera (B 99 p 11).  oo 1 N, dotter till Alwid Edelc (Jmf att sonen
Johannes begravdes under samma sten som Alwid Edelc, GGW 464).
oo 2 Gherborg Zobber.  Son till rådman Erik Swerdsliper.

HERMAN YBORCH:  Född i Visby omkring 1310.  Tysk rådman i
Visby 1349, då Rigarådet anslog 8 öre och 1 skärv till vin, som skickades
till honom och den livländske riddaren Woldemar van Rosen (KSR II s
24).  Borgmästare 1363 och sändebud till hansedagen i Lübeck (HR I
296, 297, UBL III 468).  1367 11/9 var Johannes Krukener skyldig
honom 100 mark penningar lübskt (DS IX 7586).  Troligen död ogift.
Son till borgaren Gerhard van Yborch.

Yborch



JOHAN KRUSE:  Född i Visby omkring 1290.  1320 köpte han i Lübeck en fastighet på Marlesgrube
13-19 (Mar-Q s 616) och en på samma gata nr 21 (Mar-Q s 619).  Samma år, 8/9, erhöll han burskap
där (Civilitates 1320:171), då kusinen Henrik Pleskow borgade.  1323 20/1 borgade han för Henrik
Vridach (Civilitates 1323:24).  Han återflyttade till Visby och sålde 1331 (Mar-Q s 619) och 1332
(Mar-Q s 616) fastigheterna i Lübeck.  1333 20/4 Visbyköpman, då han på Bernt van Heides skepp
förde fisk och läder, värt 16 pund, till Boston (DN XIX s 661).  Rådman i Visby 1349 25/6 då han i
Helwig van Dulmens testamente tilldelades 4 lübska floriner (LBM I 279).  oo Mechtild van Dulmen.
Son till Herman Kruse.

Johannes Limborg:  Född i Visby omkring 1290.  Gotländsk rådman där senast 1349, då han 1350 28/
2 i släktingen Bolte Limborchs testamente gavs 5 mark penningar och ett bälte som tillhört testamentatorns
fader Lydbert (LBM I 299).  Han måste ha avlidit tidigt år 1350, då brodern i midfastan samma år
utsågs att efterträda honom i rådet.  Son till Tidrik Limborg.

1350

ÖDMUND van STENHALL:  Gotländsk borgmästare då han avled 1350 och begravdes hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 64).

LUDOLF SCAP:  Född i Dortmund omkring 1305.  1326 och 1328 ännu kvar i Dortmund (DUB I s
305, nr 441).  Tysk rådman i Visby och Dortmunds ålderman i samma stad då han avled i pesten 1350,
före 24/7 (DUB I 669).  oo(?) N, dotter till Johannes Dörel(er).  Son till Dortmundborgaren Lambert
Scap.

SEGEBODE STOLTE:  Tysk rådman 1350 24/7, då Dortmund utsåg honom till sin ålderman i Visby
efter Ludolf Scap (HUB III 187).  Son till Arnold Stolte.

OLOF PROVEST:  Född i Visby omkring 1300.  Sannolikt identisk med den gotländske borgmästare
Olle vilkens tjänstekvinna Greta avled 1350 10/8 och donerade franciskanerna 8 mark silver till offer
och en vävnad för 10 vitten, liksom kläder och redskap (B 99 p 27).  Hon begravdes i deras konvent och
anges i begravningslistan som tjänstekvinna hos herr Olof (B 99 p 65).  ”Offret” kan tyda på att hon
varit hans frilla.  Son till rådman Peter Provest.

GERWIN HOLTHUSEN:  Född i Visby(?) omkring 1290.  Tysk
rådman i Visby då han avled i pesten 1350 13/8 och begravdes vid
S:t Hans’ kyrka (GG II 492, LBM II 725).  oo 1 N Wise, oo 2 NN.

HENRIK BICKINCHUS:  Född omkring 1295.  Tysk rådman då
han avled 1350 17/8 i pesten (GG II 493).  Han begravdes i S:t
Hans’ kyrka.  Hustruns gravsten är i samma kyrka, men namnet är
oläsligt (GG II 500).  Troligen var hon en dotter till Torkel Bagge.
Son till Henrik Bickinchus.

TIDEMAN van LENEPE:  Född i Visby(?) omkring 1295.  1322
6/12 erhöll han burskap i Lübeck (Civilitates 1322:189).  Tysk rådman
i Visby då han avled 1350 27/8 och begravdes vid Vårfrukyrkan

Holthusen

(GG I 126).  oo(?) N, dotter till Johannes van Rode.  Son till revalborgaren(?) Johannes van Lenepe.

ANDREAS LIMBORG:  Född omkring 1295.  Uppvuxen i Visby.  Blev 1321 19/4 borgare i Lübeck
(Civilitates 1321:55).  Borgare i Visby då han 1350 28/2 jämte, Degenhard Bolte, i Bolte Limborchs



testamente tilldelades en fjärdedel i de bägge hus som testamentatorn återköpt av sin syster (LBM I
299).  Han utsågs till gotländsk rådman i midfastan samma år och avled som sådan i pesten 1350 26/9

Limborch

formell borgare i Lübeck (Civilitates 1336:150).  Han var gotländsk rådman i Visby då han avled 1350
(B 99 p 65).  Möjligen utsågs han i midfastan s å till detta ämbete, då han inte anges med herrtitel 1350
28/2, då han i Bolte Limborchs testamente med brodern Bolte gavs en gård i Schönböcken med utsäde,
nöt, hästar och allt tillbehör och därtill allt husgeråd, allt hushållssilver, nämligen glas, skedar och fat
(LBM I 299).  oo Gerdeke N, som också avled 1350 och troligen begravdes med maken hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 65).  Son till Bolte Bolte och sonson till förmodade rådmannen Bolte
Bolte.

1350

Henrik Fot:  Född i Dorpat(?) omkring 1300.  Utan tvekan borgare i Visby då hans barn 1345 29/5
gavs 30 mark silver i hans kusins, Johannes Russenberchs, testamente (LBM I 239).  1347 16/7 tvistade
han jämte moderns svåger, Gotskalk Scheven i Westfalen, mot sin kusins svåger, Johannes Schulte
Leverinchusen, angående arvet efter nämnde Johannes Russenberch (DUB ergBd I 848).  Av hustruns
frutitel förstås att han varit tysk rådman i Visby omkring 1350-1355.  Troligen har han varit farbrodern
Tidriks arvinge och kommit till Visby redan som tonåring, för att som lärling hos farbrodern fostras till
köpmannayrket.  Han har haft ett handelsbolag med svärmodern och hustruns svåger, Herman
Swedinchusen (DS VII 6241).  oo Gherborg Merseke.  Son till dorpatrådmannen Johannes Fot.

Gerwin van Rode:  Född i Visby(?) omkring 1295.  Känd endast indirekt, då sonen Gerwin i Reval
1365 25/8 kallas ”Gerwini de Rode junioris” (ZESR 165).  Troligen blev han rådman i Visby omkring
1350 (jmf att sonen Wilhelm hade vapensköld på gravstenen), och han levde uppenbarligen ännu 1365.
Son till Wilhelm van Rode.

(GGW 507, B 99 p 65).  Han begravdes hos Visbyfranciskanerna.  Son till
Tidrik Limborg.

JOHANNES HOFMAN:  Född omkring 1290.  Gotländsk rådman då
han avled 1350 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 64).  Son
till Uppsalaborgaren(?) Olof Hofman.

LAURENS KRUDENER:  Född omkring 1295.  Gotländsk rådman i
Visby 1350, då han avled och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p
66).  Son till rådman Laurens Krudener.

LYDBERT BOLTE:  Född i Visby omkring 1305.  1336 4/12 blev han

Lambert Sefrid:  Född omkring 1285.  Borgare och i Visby omkring 1335, då
han lät förfärdiga sin sigillstamp med vapensköld på.  Inskrift: SIGILLUM
LAMBERTDI SEFRYDH (Personsigill 1340, SHM inventarie nr 21248:16).  Hans
gravsten från omkring 1350, med resterna av vapenskölden, vid Vårfrukyrkan
(GGW 322).  Sannolikt rådman vid sin död.  Son till rådman Nicolaus Sefrid.

Hinseke Becker van Hachede:  Född i Visby omkring år 1300.  1327 23/5 blev
han ihågkommen med 10 mark penningar i brodern Martins testamente (LBM I

Lambert Sefrids
sigill

84).  Då gavs han och syskonen också all den egendom som blev över i broderns testamente, sedan
testamentesbestämmelserna uppfyllts, att dela lika på (LBM I 84).  Levde ännu 1358 6/10, då han i
sonens testamente gavs 30 mark penningar, och 1365 (LBM II 721, Mar-Q p 51).  Möjligen gotländsk
rådman omkring 1350.  oo Elisabet, dotter till Nicolaus van Hachede.  Son till rådman Peter Jonsson.



Henrik Boot:  Född omkring 1300.  Borgare i Visby ca 1325-1360.  Känd enligt sitt sigill, från omkring
1325, med omskriften: SIGILLUM HENRICI DICTI BOTEN (Personsigill 1325, Statens historiska
muséum inventarie nr 12040).  Det är inte osannolikt att även han suttit i rådet omkring 1350-1360.
Jmf sonen Peters omfattande västerhavshandel.  Son till rådman Peter Boot.

Arnold Pleskow:  Född i Lübeck omkring 1305.  Vid faderns återflyttning blev han kvar med brodern i
Lübeck, där han omtalas som Arnolds barn 1320-1328 (Wiegandt 1988 s 98 ff). Uppträder där i eget
namn med brodern Bernhard 1329-1345, alltid förställd denne (Wiegandt 1988 s 98 ff).  1345 och 1346
är dock helt plötsligt den yngre brodern först nämnd (Wiegandt 1988 s 102) och dessutom var det
denne som invaldes i Lübeckrådet.  Detta bör tolkas så, att Arnold 1345, eller något dessförinnan har
”återvänt” till Visby, för att ta fadersarvet i besittning.  När Bernhard 1365 sedan är ensam ägare av den
1339 gemensamt inköpta fastigheten Johannisstrasse 8 (Joh-Q s 10) i Lübeck, så visar detta antingen
att man gjort upp sina mellanhavanden i Visby, eller att Arnold redan har avlidit.  I sin nya hemstad bör
Arnold, med tanke på släktens ställning såväl där som i Lübeck, ha tagit plats i rådet senast omkring
1350.

1351

HENRIK DUDENBERCH:  Född i Visby omkring 1305.  Tysk rådman där 1351 26/6, då
systersonen(?), Hinseke Höne, var i Lübeck och gjorde anspråk på en viss del av den efterlämnade
Tideke Nagels kvarlåtenskap å Henriks vägnar (DS VI 4733).  1368, fjärde kvartalet, betalade han
avgift i Brügge för 6 tunnor mjöd, samtidigt som Jan Nordtorp och Wilhelm Krudener (HKB I s 71).
oo(?) N, dotter till Johannes Nagel.

1352

JORDAN KONINK:  Född i Visby omkring 1305.  Tysk rådman där 1352 då han i juni och juli var
sändebud till Balticum för att sammankalla den Gotländsk-Livländska drittelns Flandernköpmän i Fellin
15/8 samma år (HR III 9, 10).  Son till rådman Arnold Konink.

HERMAN SWEDINCHUSEN:  1341 22/2 erhöll han burskap i Lübeck (Civilitates 1341:16).
Visbyköpman 1345, då han hade 200 klipping på ett skepp som förolyckats utanför floden Maas (HUB
III 63).  Rådman 1352, då han jämte Gobelin van Heide för Gotlandsdrittelns del korresponderade med
de övriga drittlarna, angående en ny våg i Brügge (HR I 169, 170, 171).  Gotlandsdrittelns städer ansåg
det onödigt att skaffa en ny och ville slippa bidraga till kostnaden.  Före 1358 3/8 hade han haft
varuförluster i Brügge jämte brodern (HR III 240:3 § 1, 2).  Han avled 1359 16/10 och 1360 27/2 hade
hustrun, svägerskan och svärmodern fordran på hans bror, Ambrosius, om pengar som emanerade från
det handelsbolag han haft med Henrik Vot och svärmodern (DS VII 6241).  oo Margareta Merseke.
Son till Bode Swedinchusen.

1353

TIDEMAN LOOS:  Född i Visby omkring 1315.  Visbyborgare 1340, in misericordia domini, då
Lübeckborgarna Johannes van Munster och Johannes Perceval av honom och en Johannes Rust lånade
95 mark silver (NStB I 389:9).  1342 16/10 var Lübeckborgaren Johannes van Munster skyldig honom
234 mark penningar (NStB I 434:4).  Samma år i varuförluster i Brügge (HR III 240:3).  1344 21/9
lånade han och brodern Abraham gemensamt ut 330 mark penningar till Lübeckborgaren Andreas van
Rostok.  Tysk rådman i Visby 1353 29/9 då Hake Hildebrandsson, rådman i Lund, och Peter Henriksson,
borgare därstädes, intygade att Tideman Loos i Öresund berövats varor på Tideman Droskes skepp av



köpmän från Kampen, trots att då rådde stillestånd mellan Sverige och nämnda stad (UBL III 181, DS
VI 4955).  10/10 bad Visbyrådet Lübeckrådet att vara Loos behjälplig för att återfå de rövade varorna
(UBL III 182, DS VI 4958).  28/10 intygade Lundarådet att varorna rövats av Kampenköpmän under
stilleståndet mellan kung Magnus Eriksson och staden Kampen (UBL III 183, DS VI 4963).  Detsamma
intygade 4/11 Anund Hatter, fogde på Öland (UBL III 184), riddaren Nils Turesson 7/11 (UBL III
185), Essenrådet 1354 1/1 (UBL III 190, DS VI 4989) och slutligen även hertig Albrekt av Mecklenburg
1354 27/1 (UBL III 192, DS VI 4995).  1354 15/8 var Lübeckborgaren Bernhard Pepersak skyldig
honom 392 mark penningar (NStB 655:8).  Samma år, 29/8, var Werner Vredeland skyldig honom 430
mark penningar (NStB I 656:4).  1355 15/7 borgade han för Lübeckborgarna Johannes Paternostermaker
och Tideke Ekhorst, att dessa skulle betala tillbaka sitt lån av Werner Glodervelt (NStB I 685:4).
Samma år, 22/8, var Werner Vredeland skyldig honom 600 mark penningar (NStB I 689:5) och 17/9
var han själv skyldig Bernhard van Dulmen 240 mark penningar (NStB I 692:2).  Förmodligen är han
avgången ur Visbyrådet efter ämbetsåret 1355-1356 och överflyttad till Lübeck då flera
penningtransaktioner vidtar 1356 15/7 (NStB I 721:3).  Därefter omtalas han ofta i sin nya hemstad
fram t o m 1367 (NStB I 738:2, 738:3, 738:4, 885:4, 797:4, 812:1, 829:5, 848:7, 862:5, 863:2, 884:8,
NStB II 70:3, 94:8, Jac-Q s 538, Hs 771 p 121, 156, LBM II 698, 807, StALüb Livonica-Estonica 84,
HR III 240 4c).  Han avled tydligen i pesten 1368, före 20/9 (StALüb Livonica-Estonica 92).  oo Anna,
dotter till Wenemar van Essen.  Son till Werner Loos.

JOHANNES van WEZE:  Född i Visby omkring 1295.  Borgare i Visby 1332, då han köpte ett badhus
i Reval, utanför muren (WSR 350).  1333 fick han betala 5 mark penningar i ”skott” för en bod i Reval
(LECUB II sp 491).  Så också 1334 (LECUB II sp 492).  1345 och 1350 var han medlem i S:t Olofs
gille i Reval (en avläggare av ett i Visby?), vilket hade sitt gilleshus i den av Johannes 1332 inköpta
fastigheten (WSR 612, 775).  Visbyrådman 1353 då han var ombud för Henrik Tettekes svärson Olof,
borgare i Borgå, i Reval (WSR 850).  1354 i Reval för att ta emot pengar till den av nämnde Tetteke
instiftade vicarian i denna stad (WSR 902).  1355 sålde han för 5 mark ½ marks silver ränta till nämnda
vicaria i sitt hus, samt en lika stor ränta för de 5 mark som han själv var skyldig samma vicaria (WSR
930).  1359 hade han 30 mark för Revalrådmannen Johannes Hamer innestående i sitt hus, som denne
var skyldig samma vicaria (WSR 1049).  Senast 1362 då han erhöll en överlåtelse för samma vicaria
(ZESR 37).  Son till rådman Winrik van Weze.

1355

Peter Krabbe:  Född omkring 1305.  Gotländsk rådman i Visby(?) 1355, då han inför Stralsundsrådet
deklarerade att han nu lyft allt som fadern efterlämnat till honom efter sin död, vilket hans broder,
Stralsundsrådmannen Wolter van Osenbrugge hade sänt honom och att de nu var kvitt, samt att Wolter
inte ska betala ut mer pengar eller processa (SLM I 215).  Son till västerhavsköpmannen Johannes
Krabbe.

1356

JOHANNES BRUNSWIK:  Född i Visby omkring 1300.  Troligen borgmästare 1356 12/6, då han var
hansedagssändebud i Brügge (HR I 200).  oo(?) N, syster till Hemming Skorpe.

1358

ALBREKT BUCKHORN:  Född i Visby omkring 1310.  Borgare där då han 1347 10/9 jämte systern
Elisabet och kusinen Lydbert utställde en böneskrift till påven, om tillgift för alla synder (DS IX 7565).
1358 23/5 artonman i Dordrecht (HUB III 399).  Tysk rådman i Visby samma år 1/9, då han utsågs till
alternativ testamentsverkställare av Tideman Loos (LBM II 698).  1361 betalade han skott i Dortmund



och ägde där ärvd egendom (DUB I s 566, 568).  1363, 1:a kvartalet,
betalade han förbrukningsavgift i Brügge om först för vin 3 (6) fat 2 (4)
sexter 12 (24) stop (HKB I s 31), i 2:a kvartalet för 2 (4) sexter 10 (20)
stop (HKB I s 32), i 3:e för 19 (38) sexter och 4 (8) stop vin i Brügge
(HKB I s 33, namnet felaktigt ”Lambrecht”) och i 4:e 16½ (33) sexter
(HKB I s 34).  1366 hade han åter att betala skott i Dortmund (DUB I
s 566, 568).  1366, 1:a kvartalet, betalade han åter förbrukningsavgifter
i Brügge för vin, 9 roeden 20 sexter 4 stop (med Peter van Arken)
(HKB I s 39), i 2:a för 11 roeden 20 sexter 12 stop (HKB I s 40) och i
3:e för 6 roeden 4 sexter 8 stop (HKB I s 41).  Avgift för öl betalade
han i 2:a kvartalet för 9 tunnor (HKB I s 46) och i 4:e för 1 läst (HKB
I s 48).  1367 10/8 ihågkommen i brodern Wenemars testamente med
dennes hus på Semelowestrate i Stralsund, med tillbehör, samt 1500
mark penningar sundensiskt att kvitta deras handelsbolag (DS IX 7565).
1367 betalade han åter förbrukningsavgifter i Brügge.  I 1:a kvartalet

Buckhorn

för vin 5 roeden 16 ½ sexter (HKB I s 49), i 2:a för 1 roede 22 sexter (HKB I s 50), i 3:e för 9 roeden
11 sexter (HKB I s 51), i 4:e för 3 sexter 12 stop (HKB I s 52) och i 2:a för öl 1 läst (HKB I s 56) samt
i 3:e 4 tunnor (HKB I s 58).  1368 25/11 lånade Schwerinborgaren Ludeke Kruse 120 mark penningar
av honom (NStB II 142:9).  1368 i förbrukningsavgifter i Brügge:  I 1:a kvartalet för vin 14 roeden 35
½ sexter (HKB I s 60), i 2:a för 9 roeden 9 ½ sexter (HKB I s 61), i 3:e för 4 roeden 14 sexter 12 stop
(HKB I s 62), och i 3:e för öl 1 läst (HKB I s 68).  1369 för samma avgifter, i 1:a kvartalet för vin 8
roeden 17 ½ sexter 4 stop (HKB I s 72), i 2:a för 6 roeden (HKB I s 73), i 3:e för 1 roede 22 sexter 12
stop (HKB I s 74) samt i 4:e för 7 sexter (HKB I s 76).  1370 ålderman i Brügge (HR I 201).  S å i
förbrukningsavgifter i Brügge, i 2:a kvartalet för vin 2 ½ roeden (HKB I s 87), i 3:e för 6 roeden 13
sexter (HKB I s 88) samt i 4:e för 1 roede 29 sexter (HKB I s 90).  1371 27/10, på hansedagen i
Stralsund, borgade han med Arnd Wastert och Gerdt Cosvelt för 11000 rävskinn som rådssändebuden
från Lübeck och Visby beslagtagit i Novgorod, vilka Godeke Krampe förestått och om vilka skulle
förhandlas nästa hansedag (HR II 18 §9).  1371 endast en förbrukningsavgift, i 1:a kvartalet för vin 7
roeden 37 sexter 12 stop (HKB I s 99), vilket väl torde bero på att han återvänt till Visby en period (jmf
föregående notis 1371 27/10).  Därtill också för öl, i 3:e kvartalet 14 tunnor (med Everhard Doseborch,
HKB I s 113) samt i 4:e för 14 tunnor (HKB I s 115).  Han återvände till Brügge och betalade
förbrukningsavgifter 1372, i 2:a kvartalet för vin 25 sexter 4 stop (HKB I s 117) och i 2:a för öl 5 läst
11 tunnor (med Everhard Doseborch och Radeke Longe, HKB I s 123) samt i 4:e för 36 tunnor (med
Radeke Longe, Conrad van Kampen, Herman Barkhusen och Hans Skarpe, HKB I s 130).  Säkert har
han avlidit redan nästa år, då han vidare saknas i källorna.  Son till rådman Fredrik Buckhorn.

JOHANNES COSVELT:  Född i Visby omkring 1300.  Borgare där 1344 då han varit intygare för
Henrik Röde i en tvist (HUB III 661).  Tysk borgmästare 1358 16/11 då han skänkte en god häst till
bygget vid S:ta Katarina (B 99 p 36).  oo N, dotter till Alwid Edelc (Jämför sonens gravsten, GG II
464).  Son till rådman Rotger Cosvelt.

Gerhard van der Lippe:   Född i Visby omkring 1315.  Tysk rådman 1358, då han borgade i Reval
(PRS 4:VIII 509).  1363 5/4 verkställare i Johannes Pauels testamente i Lübeck (LBM II 979).  Son till
Gerhard van der Lippe.

Winand Swarte:  Tysk rådman 1358 då han betalade församlingsskott i S:t Nicolai församling i Reval
(PRS 4:VIII 527:43).  1367 3/9 överlät han två bodar i ett hörn på Krämargatan i Reval till
Revalrådmannen Gotfrid Isurede (ZESR 234).  Son till Henrik Swarte.

1359



HENRIK DAPPER:  Född i Visby omkring 1305.  Tysk rådman i Visby 1359 25/3, då han jämte
brodern Hunold och systern Hildegund avstod sitt arv efter brodern Tideman till brodern Claus (DS VII
6076, Mar-Q s 56).  Särskilt ett hus i Lübeck och Tidemans andel i ett bolag.  1361 2/1 testamenterade
brodern Claus åt honom och Hunold 100 mark penningar (LBM II 860).  1363 29/11 utsåg Johannes
Boienhagen honom till sin testamentsverkställare (LBM II 1016).  1366, vid letare, var han jämte
Johannes van Lune på Breite Strasse i Lübeck skyldig Lübeck- och Emdenrådet 400 mark penningar
(NStB II 80:1).  1367 11/9 utsåg Johannes Krukener honom till testamentsverkställare (DS IX 7586).
1368 28/5 var en Hinse Woltersson från Stockholm i Lübeck för arv efter Dappers avlidna första hustru
(NStB II 131:2).  Samma år förde han sten, värd 3 mark, mellan Visby och Lübeck (HPZ 681), kläde
värt 10 mark mellan Oldesloe och Lübeck (HPZ 856) och öl värt 60 mark mellan Lübeck och Skåne
(HPZ 1391).  Redan 1364 köpte han fastigheten Fischergrube 22 i Lübeck, för att försälja den två år
senare (Mag-Q s 169).  1365 köpte han fastigheten Fischergrube 64, vilken han sålde 1370 (Mag-Q s
218).  Oklart om han överflyttat till Lübeck i samband med husköpen.  Troligen skedde en ”succesiv”
etablering i Lübeck, eftersom han ännu 1367 förefaller att ha varit rådman i Visby (DS IX 7586).  1371
26/2 var han dock definitivt överflyttad, då han gjorde sitt testamente (StALüb, testamente 1371 26/2).
Möjligen var han helt överflyttad redan 1370 1/1, då en Willeke van Reye var skyldig honom 150 mark
penningar (NStB II 158:10).  S å omnämns han då kusinen, Johannes van Alen köpte och sålde fastighet
i Lübeck (Jac-Q s 532).  Han avled före 1378 24/6 (FMU I 870).  oo 1 Gertrud N från Stockholm, som
var död 1368 28/5 (NStB II 131:2).  oo 2, troligen 1370 i samband med husförsäljningen, med Walborg,
syster till Lucia Zoltsack i Åbo (FMU I 870).  Hon levde ännu 1378 14/9, då hennes hus övertogs av
Åboborgaren (brorsonen?) Tideman Goldsmed, även kallad Zantekow (NStB II 416:7).  Son till Wilhelm
Dapper.

HARTLEF van ESSEN:  Född i Visby omkring 1300.  Tysk rådman där 1359 då han uppträder som
vittne inför rådet (DS VII 6104).  Son till rådman Lambert van Essen.

Arnold Grade:  Född omkring 1315.  1336 17/3 erhöll han burskap i Lübeck med ”tjänst” (Civilitates
1336:23).  Omkring 1340 sannolikt vidareflyttad till Visby, där han förmodligen var rådman 1359 26/12
då hans hustru omtalas i Reval (WSR 1052).  1362 8/6 gav den från Dortmund till Lübeck utflyttade
Gotskalk Wise herr Arnold van Trappens barn 20 mark penningar i sitt testamente (LBM II 942).  1381
8/2 köpte han fastighet i Reval (ZESR 735), vilken han sålde 1385 13/10 (DESR 98).  Son till
Dortmundborgaren Johannes Grade.

1360

HERMAN MUNTER:  Född i Visby omkring 1315.  ”Tysk köpman” 1351 29/9 då två köpmän i
England överlät en resterande fordan på Wilhelm de Kerdeston till honom och Johannes Patton (PrUB
IV s 626).  Samma år förde han och Tomas de Notingham 241 pund 14 skilling och 4 penningar som en
kommission i London tillerkänt Lübeckborgaren Henrik Buk (HR I 155).  Åter samma år frigavs gods
till honom som beslagtagits i grevskapet Hereford i England (HR I 156).  Han kallas även då ”tysk
köpman”.  Tysk rådman i Visby 1360 3/9, då första hustrun avled (GG II 524).  1368 Visbyköpman, då
Henrik Kure betalade 2 gulden i Lübeck i pundtull för honom för införsel av 350 mark i kontanter (HPZ
s 155).  Han avled som borgmästare 1375 21/12 och begravdes hos Visbyfranciskanern (B 99 p 40, 67).
Till dessa hade han donerat ett par guldvirkade dräkter till sakristian och därtill donationer, värda
särskild uppmärksamhet, till korets byggande (B 99 p 40), som påbörjades 1376 (B 99 p 55).  oo 1
Elisabet Edelc.  oo 2 Grete N, som avled 1385 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 68).
Son till Gereke Munter.

WILLEKE PALLAS:  Född i Visby omkring 1310.  Borgare där 1350 17/11, då Revalrådmannen



Conrad van Reine borgade för hans och Simon Smalesides handel i
Reval (PRS 4:VIII 392).  Tysk rådman, då han avled 1360 8/9 och
begravdes vid S:t Hans’ kyrka (GG II 525).  oo(?) N, dotter till Gereke
Munter.  Son till Martin Pallas.

HENRIK van ERGESTE:  Född omkring 1310.  1337 erhöll han
burskap i Stralsund (ÄSB 1957).  Återflyttad till Visby efter faderns
död och tysk rådman där 1360, då han som den gotländsk-livländska
drittelns ombud - jämte Lübeckrådmannen Bernhard Oldenburg för
den lübska och Thornrådmannen Johannes Kordelitz för den
preussisk-westaliska - slutförde förhandlingarna om
Flandernblockadens upphävande och stapelns återflyttning från
Dordrecht till Brügge (HR III 18, 19).  1369 22/7 och s å 10/8
utfärdade Reval kvitto på att han betalat pundtull där för pälsverk

Ergeste

värda 40 (RevPfz I 41) respektive 14 mark rigiskt (RevPfz I 60).  S å förde han också någon av dessa
bägge poster vidare till Lübeck (PfzB 1369 p 244b).

Giselbert Nienstadt:  Född omkring 1315.  Tysk rådman i Visby(?) då han 1360, jämte Tideman Loos
och Henrik van Essen, var skyldig Gerdt van Essen 1040 mark penningar (NStB I 885:4).  1369 8/9
köpte han en årlig ränta om 50 mark vardera från Stralsundsrådet med brorsonen Johannes Nienstadt
för 1100 mark (SLM IV 56).  1378 3/7 gav han Lüneburgrådet ett kortfristigt lån om 600 mark (HKB
II s 554).  Son till Hannoverborgaren Henneke Nienstadt.

1360

HERMAN HERVEST:  Född omkring 1300.  Rådman i Visby, då han avled - sannolikt omkring 1360
(DS X 71).  1371 29/7 ägde två av hans svärsöner(?) rätten till den egendom som Herman haft innestående
hos sin kompanjon Henrik van Reine (DS X 71).  oo N, syster till Henrik van Reine.

Tobias Kuser:  Född i Visby omkring 1310.  Borgare där ca 1335-1370.  Sannolikt gotländsk rådman
omkring 1360-1370.  Son till Johannes Kuser.

Johannes Röde:  Född i Visby omkring 1315. Borgare i Visby(?) 1344 4/4 då bröderna Lechte var
skyldiga honom och hans syskon 40 mark rent silver och Albert Cosvelt hade en skuld på 12 ½ mark
silver till dem (WSR 594).  1349 30/5 avstod han sin del i det hus i Reval som till hälften tillhörde Albert
Cosvelt till sina systrar och vid samma tillfälle angavs att bröderna Lechte fortfarande häftade i samma
skuld till syskonen Röde (WSR 764). 1351 20/5 ägde han och brodern Albert att mottaga de 10 mark
silver som Albert Cosvelt var skyldig deras syster i kloster (WSR 811).  1354 12/4 ombud för sina
syskon och Albert Cosvelt (WSR 899).  1366 24/7 ägde han ett hus på Smedjegatan i Reval (ZESR
196), vilket hus han med trädgård och stenhus intill 1368 22/5 överlät till Herman Droge (ZESR 741).
Då samma husegendom tidigare tillhört Albert Cosvelt kan man förmoda att den är identisk med det
hus som Johannes avstod till sina systrar 1349 30/5, vilka väl Albert sedan köpt ut (jämför hans skuld till
systern i kloster 1351 20/5) och som han sedan testamenterat till systersonen Johannes Röde, då han
själv var barnlös.  Förmodligen var han rådman i Visby senast ca 1360.  Son till rådman Johannes Röde.

1361

HENRIK van FLANDEREN:  Född i Visby omkring 1310. Tysk rådman där 1361, då han var sändebud
i Novgorod angående Novgoroder skra (Die Novgoroder Schra V:1 s 126).  Borgmästare(?) 1366, då
han var sändebud till hansedagen i Lübeck (HR I 376, 376 § 26, 385).  1374 hade han, jämte Bernhard



Dulmen, Daniel van der Heide och Bode Bolte en tvist med en Lambert van Markede (HR II 77 § 9).
1379 förde han varor mellan Visby och Lübeck (AGM II s 468).  oo kusinen Margareta, dotter till
Henrik Zobber (LBM II 725, DS VIII 7001, Hs 771 p 280).  Son till Albert van Flanderen.

Nikles Goltsmit:  Född omkring 1315.  1361 var han uppenbarligen stadens förhandlare med danerna
under Valdemarståget, enligt en nu försvunnen text ur en folkvisa som anger att ”Niels Guldsmid drager
til kongen oc liufver, den lede forreder oc slemme tiufver, De guther hafuer saa mögit guld, de kunde
det icke eigo, svinen ætter aff siölfuer trug, hustruer spinder med guldthieno” (Strelow p 174).  Möjligen
identisk med den Claus Goltsmit som 1383/1384 förde 38 läster råg ”över havet” till Dordrecht på
Peter Beverninges skepp (Niermeijer s 554).  Men det kan också ha varit en son.  Sannolikt tillhörde
han rådet.

1363

LAMBERT van MUNSTER:  Född omkring 1315.  Visbyrådman och hansedagssändebud till Lübeck
1363 24/6-2/7 ( HR I 296, 297, UBL III 468).  Troligen avled han i pesten 1371, då 1372 20/7 Herman
van Winsen, Johannes van dem Brinke och Arnold Wintermast till Jacob Pleskow överlämnade 226
mark och 10 ½ skilling som han haft i förvar efter Henrik Vot för dennes hustru (NStB II 203:2).  Son
till Heine van Munster.

1365

LYDBERT BOLTE:  Född i Visby omkring 1315. Gotländsk rådman då han 1365 avled och begravdes
hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 66).  oo Ermgard N, vilken avled 1385 och begravdes hos samma
franciskaner (B 99 p 68).  Son till Bode Bolte och sonson till förmodade rådmannen Bolte Bolte.

1365

Martin Prysse:  Född i Visby omkring 1315.  Borgare där då han 1353 betalade fastighetsavgift i Reval
för en bod (PRS 4:VIII 511).  Så också 1358, då samma bod anges belägen i S:t Olofs församling i
denna stad (PRS 4:VIII 528:12).  1368 förde han salt, värt 55 mark, mellan Lübeck och Elbing (HPZ
608).  Troligen gotländsk rådman i Visby (jämför brodern Johannes) senast omkring 1365.  Son till
rådman Johannes Prysse.

Henrik Zirenberch:  Född ca 1315.  Inflyttad till Visby omkring 1345, borgare där 1370, 2:a kvartalet,
då han betalade avgift för 2 sexter vin i Brügge (HKB I s 88 nr 12).  Av vapenskölden att döma var han
rådman ca 1365-1375.  oo Elsebe, som avled 1385 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 68).

1366

NICOLAUS van DALEM:  Född omkring 1305.  Gotländsk rådman då han avled och begravdes (i
S:t Clemens?) 1366 ”på Rotfinns dag”! (GGW 132).  Son till Pauel Dalem.

1368

PETER van BELLE:  Född i Visby(?) omkring 1305.  Gotländsk rådman där 1368, flandernhandlare
då han importerade kläde över Lübeck, värt 40 mark (PfzB 1368 p 9v, HPZ 100 har namnet felaktigt
”de Velle”, ska vara ”de Belle”).

JOHANNES van BÖDE:  Gotländsk rådman då han avled i pesten 1368 och begravdes hos



Visbyfranciskanerna (B 99 p 67).

HERMAN van ELTEN:  Född i Visby omkring 1320.  Tysk rådman där då han avled i pesten 1368 3/
9 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 30, 67, 71a).  Till dessa donerade han i sitt testamente
100 mark silver.  oo(?) N, dotter till Jordan Konink.  Son till Ludolf van Elten.

Ludolf van Rentelen:  Född omkring 1310.  (Visby)rådman 1368 då han förde vejde för 22 ½ mark
mellan Lübeck och Reval (HPZ 1102).  Son till rådman Henrik van Rentelen.

HENRIK GILDEHUS:  Född omkring 1310.  Borgare i Visby 1358 (LBM II 725, hustru utan frutitel).
Tysk rådman där, avled 1368(? AGM II s 468 anm, DS X 301). oo Elisabet, dotter till Visbyrådmannen
Herman Swerdsliper, änka efter Gerhard Yborch.  Son till rådman Albert Gildehus.

1368

BERNHARD SCHENING:  Född omkring 1310.  Tysk rådman i Visby då han avled före 1371 29/6
(AGM II s 371).  Förmodligen avled han i pesten 1368.  Son till Tethard Schening.

1369

Peter Grene:  Född omkring 1300.  Visbyköpman 1333 20/4, då han införde fisk och hudar, värt 15
pund, till Boston (DN XIX s 661).  Han är möjligen identisk med den ”Grene” som 1369 förde redan
förtullade varor mellan Visby och Lübeck (PfzB 1369 p 325) och s å sältran, värd 34 mark, i samma
riktning (PfzB 1369 p 391v).  Omnämnandet med bara binamn kan tyda på att han då satt i Visbyrådet.
Son till Johannes Grene.

1370

FINN van DECKER:  Född i Visby(?) omkring 1310.  Gotländsk rådman då han avled 1370 (GGW
392).  Begraven i S:t Clemens kyrka (GGW 392)?

JON ELIAS:  Född i Visby omkring 1320.  Köpman där(?) 1368, då han förde 4 ”frusta” kläde, värt
475 mark, mellan Oldesloe och Lübeck (HPZ 517).  Gotländsk rådman och köpman där 1370, då han
förde gods värt 33 mark mellan Visby och Lübeck (PfzB 1370 p 577v).  Han kallas då endast ”herr
Elias”.  Son till Nicolaus Elias.

GOTSKALK KROWEL:  Född i Visby omkring 1315.  1352 6/8 erhöll han av tyska ordens högmästare
20 hemman med anvisade gränser vid Garbnicken i Preussen, inklusive den lilla sjön, att fritt och ärftligt
inneha och med den lilla rätten över sina landbor mot erläggande av 1 krampund vax och 1 kölnisk
penning vid Martini varje år vid inspektion (PrUB V 74).  Borgare i Visby 1359 26/9, då han utsåg
(Stralsundsborgaren) Henrik Schele att i Lübeck uppbära de 17 mark gutniska silver, samt 6 gamla och
lagliga écu-mynt som den avlidne Markward Schattin var skyldig honom (DS VII 6130).  Samma år,
19/11, kvitterade samme Schele för Krowels del 20 mark lübska penningar som han erhållit av Wolteke
Skreder och erkände Schattins arvingar skuldfria (DS VII 6154).  Tysk rådman 1370, före 15/4, då han
införde salt, för 18 mark, och 36 mark i kontanter från Lübeck (PfzB 1370 p 442).  Samma år, 10/11,
köpte han för 600 mark sundensiskt av Stralsundsrådet en årlig ränta om 50 mark i samma mynt, vilken
årligen skulle utbetalas vid två tillfällen.  Nämligen med 25 mark vid jul och 25 mark vid nativitatis
Johannis (SLM IV 88).  Han avled 1371 9/5 och begravdes vid S:t Hans (GG II 544).  oo Gertrud N,
som avled 1393 19/5 och begravdes bredvid maken (GG II 544).  Son till Gotskalk Krowel.



NIKLES LOUK:  Visbyköpman ”Nickel” 1370 då han och brodern(?)
Andreas förde 12 mark (i kontanter?) vardera mellan Lübeck och Visby på
Clemens’ skepp (PfzB 1370 p 577).  Samma år förde han på samma trad,
på Gerhard Smits skepp ”sitt gods”, värt 24 mark, salt värt 12 mark, 23
mark (i kontanter?) och kläde för 10 mark (PfzB 1370 p 577v).  Han
antecknas på detta skepp inte mindre än fyra gånger, varav en gång med
binamn och en gång med herrtitel.  Han var alltså rådman i Visby.
Förmodligen är det samme man som 1379 förde gods värt 350 mark till/
från Reval (RevPfz II 399).  Definitivt är det han som 1384 till/från Reval
förde gods värt 12 pund grote (RevPfz II 2616). Louk

DANILE van der HEIDE:  Född i Visby omkring 1330.  Han utsågs troligen i midfastan 1370 till tysk
rådman och redan samma år, 24/6, omtalas han som sådan, då Visby och Lübeck beslutade att sända
honom och lübeckrådmannen Johan Schepenstede till Dorpat för arbetet med en ny edition av Novgoroder
skra (HR II 32).  1371 11/3 och 6/4 meddelas att han och Schepenstede föranstaltat om förbud att föra
varor till eller från Novgorod p g a ett intermesso där (HR 33, 34). S å, före 22/8, har man med
ärkebiskop Alexius av Novgorod, borggreven Turge och de ryska köpmännens åldermän, Sider och
Jereme, slutit ett fördrag till lösning av tvisterna (HUB IV 397).  Fortfarande 1372 10/9 var dock
handelsförbudet i kraft (HUB IV 427) och sändebuden åberopades.  1373 15/5 föranstaltades om
förlängning av stilleståndet med Novgorod, och att köpmännen skulle ersätta de växande kostnaderna
för Heides och Schepenstedes sändebudsuppdrag (HR II 66).  Samma år, 17/4, erhöll Daniel ett års
handelslejd på Reval (PRS 4:IV nr 225).  1374 25/7 hade han, jämte Henrik van Vlanderen, Bernd van
Dulmen och Bode Bolte en tvist med en Lambert van Markede (HR II 77 §9).  Han avled 1397 och
begravdes hos Visbyfranciskanerna med brodern Gobele (B 99 p 66).  oo Gertrud Lippe.

LAMBREKT WISE:  Född i Visby omkring 1325.  Köpman där 1368 då han importerade diverse och
öl från Lübeck (”Wisen Lambrecht”, HPZ 403).  Rådman 1370 då han förde tyg från Lübeck till Reval
(PfzB 1370 p 487).  1382 förde han varor till/från Reval värda 55 pund (RevPfz II 1330). 1383 förde
han på samma trad gods värt 30 pund grote (RevPfz II 1843).  Han avled i pesten 1389 och begravdes
hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 68).  Son till borgmästare Hartwik Wise.

1370

Gerwin Holthusen:  Född i Visby omkring 1320. 1350 borgade Revalrådmannen Johannes Ostinchusen
för hans och Johannes Swertes handel i Reval (PRS 4:VIII 392). 1358 14/10 blev han ihågkommen i
kusinen Hildegund Zobbers testamente med 30 mark penningar (LBM II 725).  1383/1384 förde han 1
tunna werk från Dordrecht till Almsvoet (Niermeijer s 543 nr 12).  Troligen tysk medlem av rådet från
ca 1370.  oo(?) N Swerte.  Son till rådman Gerwin Holthusen.

1371

JOHANNES GULDEN:  Född i Visby(?) omkring 1320.  1345 22/2 borgade han i Lübeck för Markward
Bratman då denne erhöll burskap där (Civilitates 1345:28).  Rådman i Visby 1371 29/7, då han jämte
Tideman van Rode ägde rätten till den del av Lübeckborgaren Henrik van Reines kvarlåtenskap som
tillhört Herman Hervest (DS X 71).  oo(?) N, dotter till Herman Hervest.  1376 22/9 blev han ihågkommen
med 10 mark lübskt i Johannes van Dulmens testamente (Hs 771 p 256).

FREDRIK van SMEDE:  Borgare i Visby 1365 4/10, då han var ålderman för Gotlandsdritteln i
Brügge (HR III 273).  Gotländsk rådman 1371 3/5 då han rekommenderades i Lübeck som Visbys
rådssändebud (DS X 49).  Samma år skrev Lübeck till sina rådmän Jacob Pleskow och Herman



Osenbrugge om ett brev som de skulle vidarebefordra till Gotland, vilket van der Smede hade sett (HR
II 10).  Hansedagssändebud i Lübeck 1373 1/5 (HR II 53).  oo(?) Estrid Moppe.  Son till Nicolaus
Smede.

TIDEMAN van RODE:  Född i Visby omkring 1325.  1358 ägde han hus vid Danziger Langmarkt
(Keyser 1924 s 63).  Samma hus ägde han ännu 1377/1378 (Keyser 1924 s 63).  1362 betalade han tull
för Vax, koppar och fällar, värt 582 mark preussiskt, i Thorn (Ahnsehl s 170 nr 8).  1363, 2:a kvartalet,
betalade han förbrukningsavgift för 4 (8) tunnor öl i Brügge (intill Conrad Bokholt och Gerhard Vinke,
HKB I s 37 nr 1-3).  Samma avgift 1366, 4:e kvartalet, för 4 tunnor öl (HKB I s 48 nr 5).  Visbyköpman
1368 då han utförde 12 tunnor smör, 12 tunnor talg och 1 ”reventunna” till Lübeck (HPZ 92).  Samma
år förde han i samma riktning 1 packe (pälsverk eller skinn?) värt 106 mark (HPZ 681) och varor till
Oldesloe (HPZ 1359-1363).  Slutligen detta år så ärvde han brodern Coneke, och fick efter honom 70
mark och allt löst och fast (NStB II 125:5).  1369-1370 förtullade han åter för Vax, koppar och fällar i
Thorn, i tre omgångar, värt mer än 800 mark preussiskt (Ahnehl s 141 nr 33, s 151 nr 121, s 162 nr
236).  1369 förtullade han också kläde i Thorn, värt 362 pund grote (Ahnsehl s 198 nr 245).  1370 förde
han åter varor mellan Visby och Lübeck. Nu fisk värd 14 mark (PfzB 1370 p 575v).  1369/1371 hade i
Danzig utställts ett pundtullskvitto för kläde, vilket hamnade i Thorn (Ahnsehl s 201 nr 16).  Tysk
rådman 1371 29/7 då han jämte Johannes Gulden hade äganderätten till den avlidne Herman Hervests
del i kvarlåtenskapen efter den nyligen avlidne Henrik van Reine (DS X 71).  De hade då ombud i
Lübeck för att hämta sagda egendom.  1375 24/10 betalade han pundtull i Malmö för 10 lagena sill
(HGBl 1997 s 80).  Han avled 1384 6/12 och begravdes hos Visbyfranciskanerna, vilka han skänkte 85
mark silver till två pelare och annan byggnation (B 99 p 39, 67, 71 A).  I sitt testamente hade han också
stadgat om utbetalande till rådet i Elbing om 2 mark preussiskt, vilket anges i notiser 1407 och 1414
(Pelech 1987-1989 I s 92f, nr 462, s 93f nr 464, II s 87 nr 1462).  oo Walborg, troligen en dotter till
ovannämnde Herman Hervest.  Son till Winand van Rode.

JOHANNES COSVELT:  Född i Visby omkring 1325.  Tysk
rådman där då han avled i pesten 1371 10/8 och begravdes i
S:t Hans (GG II 464).  Son till borgmästare Johannes Cosvelt.

1371

Everhard van dem Berghe:  Född i Visby omkring 1315/
1320.  Känd tidigast 1346 12/9, då första hustrun avled och
begravdes vid S:t Hans i Visby (GG II 484).  Invald som tysk
rådman omkring 1360, vilket utvisas av att andra hustrun
bar frutitel (B 38 testamente Nicolaus Vorenholt 1376 1/10).
Själv avled han troligen omkring 1371/1372, då hustrun 1376
var änka (B 38 testamente Nicolaus Vorenholt 1376 1/10).
oo 1 Margareta (Brunswik).  oo 2 efter 1346 Beata Vorenholt,
född i Stockholm, syster till Västeråsborgaren Hartwik
Vorenholt och styvdotter till Everhard van dem Berghe (tabell
15).  1376 1/10 blev fru Christina - som bodde hos Beata -
ihågkommen med 6 mark lübskt i släktingen, den från
Stockholm till Wismar utflyttade Nicolaus Vorenholts
testamente (B 38 testamente Nicolaus Vorenholt 1376 1/10).
1382 förpantade Beata själv ett hus i Stockholm (SStB 1:I s
33).  Son till rådman Tideman van dem Berghe.

Gerhard van Essen:  Född i Visby omkring 1320.  Borgare

Gravsten för Alwid Edelc 1321, rådman
Johannes Cosvelt 1371 ochs rådman Jo-
hannes Swerdsliper 1377



i Visby 1344, då han jämte brodern Albert och fyra andra Visbyborgade gick i borgen för fadern (HUB
III 660).  1360 hade han en fordran på Giselbert Nienstadt, Tideman Loos och brodern Henrik om 1040
mark penningar (NStB I 885:4).  1361 erhöll han i Lübeck 177 pund grote flamländskt att brukas för
Flandernhandel (NStB I 944:7).  1364 hade han 15 marks fordran på svågern, Tideman Loos (Hs 771
p 121). 1367 i en husaffär i Lübeck (DS IX 7726).  Visbyköpman och borgare ännu 1369, då han
införde diverse från Lübeck, till ett värde av 12 mark (PfzB 1369 p 392).  Död kort före 1372 (1371?),
då änkan flyttade till Lübeck (Jac-Q s 578, SLM I 894), där sonen var borgare 1378 (UBL IV 350).
Troligen var han rådman vid sin död, då änkan förde frutitel vid sin överflyttning (Jac-Q s 578, SLM I
894).  oo Elisabet Kalmar.

1372

HENRIK FOT:  Född i Visby omkring 1335.  1345 29/5 gavs han, jämte syskonen, 30 mark silver i
Johannes Russenberchs testamente (LBM I 239).  1360 27/1 utfärdade Visby ett brev för honom, i hans
ärende i Stralsund för att hämta kvarlåtenskap efter Ambrosius Swedinchusen åt modern, mostern och
mormodern (DS VII 6241).  Visbyköpman 1368, då han förde ylle värt 28 mark från Oldesloe till
Lübeck (HPZ 850).  På samma trad, i motsatt riktning, förde han senare samma år järn värt 24 mark
(HPZ 871).  1369 handlade han mellan Stockholm och Lübeck (Koppe 1933 s 111).  I Februari(?) 1372
betalade han förbrukningsavgift för 6 tunnor öl i Brügge (HKB I s 120 nr 1).  Han avled samma år, då
1372 20/7 antecknades i Lübeck, att de lübska Stockholmsköpmännen Herman van Winsen, Johannes
van dem Brinke och Arnold Wintermast överlämnade 226 mark + 10 ½ skilling vilka Lambrekt van
Munster lämnat till Henrik Vots änka, Mechtild van Loon och vilka han haft i förvar efter Henrik.
Dessa pengar använde hon för att delvis lösa en skuld om 350 mark lübskt för ett hus (i Visby) som
Henrik hade haft till Albert Borchardsson Witte (NStB II 203:2, avskrift Koppe GF).  Henrik var vid sin
död tysk rådman i Visby, vilket framgår av hans herrtitel 1372 20/7.  oo Mechtild van Loon.  Son till
rådman Henrik Fot.

WILLEKE DUNEVAR:  Född omkring 1320.  Borgare i Visby 1364 21/9, då Lübeckrådmannen
Bernhard Oldenburg var skyldig honom 420 mark minus 9 skilling (NStB II 39:4).  Samma år 11/11 var
Lübeckborgaren Johannes Waghe skyldig honom 293 mark (NStB II 39:4).  1368 förde han vax mellan
Lübeck och Oldesloe, värt 80 mark (HPZ 869).  Samma år förde han ris, värt 20 mark, mellan Lübeck
och Stralsund (HPZ 1263).  1369, vid letare, var Lübeckborgaren Herman Brunsten skyldig honom
300 mark penningar (NStB II 147:5).  1372 7/4 tysk rådman i Visby, då han rekommenderades i Lübeck
(DS X 162).  Son till Winand Dunevar.

Emund:  Betalade 1372, 2:a kvartalet, jämte Henrik Polle för 4 tunnor mjöd i Brügge (HKB I s 123 nr
18, 19).  Han bar då herrtitel och var alltså gotländsk rådman.

1373

GERDT van WEDDEREN:  Född i Visby omkring 1325.  1366, 1:a kvartalet, betalade han
förbrukningsavgift i Brügge för 10 (HKB I s 43) tunnor mjöd, i sällskap med Peter van Arke.  S å, 2:a
kvartalet, betalade han för 7 tunnor mjöd (HKB I s 45) i sällskap med Nicolaus Wikav och Peter van
Arke.  1367, 2:a kvartalet, betalade han ensam samma avgift för 10 (HKB I s 56) tunnor mjöd och s å,
3:e kvartalet, för 10 tunnor mjöd (HKB I s 58) i sällskap med Peter Ludinchus.  1368, 1:a kvartalet,
betalade han förbrukningsavgift i Brügge för 12 (HKB I s 64) tunnor mjöd jämte Jan van Arke, och s å,
2:a kvartalet, ensam för 10 tunnor mjöd (HKB I s 66).  1368 förde han 1 frusta kläde, värt 320 mark,
mellan Oldesloe och Lübeck (HPZ 518).  1369 förde han sitt skepp, värt 12 pund grote, tomt mellan
Lübeck och Danzig (PfzB 1369 p 304).  Tysk borgmästare 1373 21/9 och 29/9, då han jämte Bode
Bolte var Visbys sändebud för avslutandet av en förlikning med Novgorod (HR II 67, 68, DS X 256a).



1377 Gotlandsdrittelns ålderman i Brügge (HR I 201).  1381 24/6 hansedagssändebud i Lübeck (HR II
232, 238).  oo Elsebe van Yborch.  Son till Adolf van Wedderen.

BODE BOLTE:  Född i Visby omkring 1325.  1350 28/2 gavs han i Bolte Limborchs testamente 10
mark penningar (LBM I 299).  1361 var han Visbys ålderman i Brügge (HR I 201).  1368 förde han
smör, värt 120 mark, mellan Visby och Lübeck (HPZ 680).  Gotländsk rådman 1373 29/9, då han jämte
Gerdt van Wedderen och sändebud från Lübeck var i Novgorod och ingick förlikning med Novgoroderna
å hanseaternas vägnar (HR II 67, 68).  1374 25/7 antecknades i en tvist som han jämte Henrik Vlanderen,
Berend van Dulmen och Daniel van der Heide hade med en Lambrekt van Markede (HR II 77 §9).
Kanske är det också han som avses då en ”Bolte” 1381 förde gods värt 73 + 100 pund grote till/från
Reval (RevPfz II 898).  Gotländsk borgmästare då han avled och begravdes hos franciskanerna 1385 (B
99 p 67).  Son till Bode Bolte och sonson till förmodade rådmannen Bolte Bolte.

1374

Herman Bretholt:  Född i Visby omkring 1325.  Borgare där omkring 1350-1385.  Troligen avancerade
han socialt genom sitt gifte (Wase 1990 s 40 f).  Förmodligen är han identisk med den gotländske
(Visbyborgmästare) herr Herman från Gotland, vilken 1374 28/4 inför Revalrådet intygar att han helt
och i alla avseenden särskiljer och delar sin egendom med Hinse Löwen (ZESR 496).  I samma notis
anges också, att herr Hermans förmögenhet tillväxt med Löwens hjälp.  oo Kristina Kante.  Son till
Markward Bretholt.

BEREND van DULMEN:  Född i Visby omkring 1325.  Tysk rådman där 1374 25/7, då han jämte
Henrik van Vlanderen, Daniel van der Heide och Bode Bolte representerade Visby i en tvist med en
Lambrekt van Markede (HR II 77 §9).  1375 20/10 betalade han pundtull i Malmö, för 3 lagena sill
(HGBl 1997 s 77).  1379 15/7 var han, jämte Conrad van Hamele arvinge till Soestborgaren Rotger van
Hamele (Wiegandt 1981 s 500).  1380 förde han gods till/från Reval, värt 54 pund grote (RevPfz II
1633).  oo N, dotter till Tideman van Hamele.  Son till borgaren Bernhard van Dulmen.

Arnold Stoltefot:  Tysk rådman 1374 då sonen, Arnold, mot hans vilja och vetskap sålde två badhus
(bordeller) till Visbyfranciskanerna (B 99 p 55).  oo N, dotter till Åborådmannen Herman Hundebeke
(StALüb test 1381 19/8, 1387 10/11 - B 38).  Son till rådman Arnold Stoltefot.

1375

JOHAN SWARTE:  Borgare i Visby 1372 20/7, då han medverkade vid förlängningen av stilleståndet
mellan hansan och Novgorod (HUB IV 1090).  Rådman 1375, ålderman för den Gotländsk-livländska
dritteln i Brügge (HR I 201).  1381 24/6 sändebud vid hansedagen i Lübeck (HR II 232).  Samma år
omtalad som tidigare sändebud till Novgorod (HR II 238).  1387 1/5 ställde han borgen för Arnold van
Bure (HUB IV 892).  oo(?) N, dotter till Jacob Haverbrot.

1376

JOHANNES HÖNE:  Född omkring 1325.  Gotländsk rådman då han avled och begravdes vid
Vårfrukyrkan 1376 27/12 (GG I 90).  Son till Laurens Höne.

1377

WERNER GLODERVELT:  Född omkring 1330.  Borgare i Visby(?) 1354 29/8 då Lübeckborgarna
Johannes Paternostermaker och Tideke Ekhorst var skyldiga honom 330 mark lübskt (NStB I 657:5).



1355 15/7 garanterade Tideman Loos och Lübeckborgaren Johannes van
Verden att de 330 marker som Paternostermaker och Ekhorst var skyldiga
skulle betalas i hand på Glodervelt (NStB I 685:4).  Samma år, 1/9, lånade
Lübeckrådmannen Johannes Wesseler, och borgarna därstädes, Johannes
van Waghe och Johannes Schening 309 mark lübskt av Glodervelt (NStB
I 690:6).  Sju dagar senare var Johannes Berkhof skyldig honom 184
mark (NStB I 691:3) och Johannes van Waghe ytterligare 110 mark (NStB
I 691:6).  1356 29/8 var Lübeckborgaren Tideman Witte, svärson till
rådmannen i samma stad, Herman van Wickede, skyldig Glodervelt 309
mark penningar (NStB I 727:5).  Tysk rådman 1377 10/9 då hustrun avled
och bar frutitel (GG I 86).  1379 15/7, då han jämte Gotfrid Kure intygade
att Rotger van Hamele testamenterat sin kvarlåtenskap till Cord van
Hamele och Berend van Dulmen (Wiegandt 1981 s 499f).  Borgmästare(?)

Glodervelt

1388 1/5, då han var hansedagssändebud i Lübeck (HR III 380).  Samma år, 11/6, gjorde han och
Henrik van Vlanderen en utbetalning i Lübeck till drottning Margaretas sändebud (UBL IV 501).  Han
avrättades 1391 18/4 och begravdes sedan vid Vårfrukyrkan (B 99 p 42).  oo Sweneke, dotter till
Gerold Poppe(?).  Son till Gotskalk Glodervelt.

JOHANNES SWERDSLIPER:  Gotländsk rådman i Visby då han avled i pesten 1377 29/9 och
begravdes i S:t Hans’ kyrka (GG II 464).  Son till rådman Herman Swerdsliper.

1377

HENRIK TYDERMAN:  Gotländsk borgmästare då han avlidit före 1379 25/7 (UBL IV 357).  Detta
år köpte nämligen verkställarna av hans testamente, Markward Vischbeke, Johannes och Gotskalk van
Lenepe och Gerhard Pauel, en årlig ränta om 18 mark, för 110 mark, i en av Lübecks kvarnar (UBL IV
357).  Sannolikt har han avlidit i pesten 1377.  oo(?) N, dotter till Johannes van Rode.  Son till Johannes
Tyderman.

1378

EVERT DOSEBORCH:  Född i Visby omkring 1320.  1371, tredje kvartalet, betalade han avgift för
14 tunnor mjöd i Brügge, jämte Albrekt Buckhorn (HKB I s 113).  1372, första kvartalet, betalade han
samma avgift för 13 tunnor mjöd, jämte Radeke Lange och Jan Frilling (HKB I s 121).  S å, andra
kvartalet, betalade han, Albrekt Buckhorn och Radeke Lange för 5 läster och 11 tunnor mjöd (HKB I
s 123).  S å, tredje kvartalet, betalade han jämte Alf van Rode och Radeke Lange för 18 tunnor (HKB
I s 128).  Tysk borgmästare 1378 30/5, då han var hansedagssändebud i Stralsund (HR II 156 §11).
1379 9/6 närvarade han i Lübeck då två Visbyborgare inför rådet i denna stad framställde anspråk på
kvarlåtenskapen efter Herman Wise (B 35 fol 105).  Samma år 24/6 hansedagssändebud i samma stad
(HR II 190).  Så också 1386 19/7 (HR II 323).  Son till Markward Doseborch.

CORT van dem BERGHE:  Född omkring 1330.  Skeppsägare 1368 (HPZ 99, s 90).  Tysk rådman
och hansedagssändebud 1378, jämte Everhard Doseborch (HR II 156 § 11).  1379 förde han vid ett
tillfälle varor till Reval värda 335 pund (RevPfz II 749).  1380 förde han till samma stad varor för 12
pund grote (RevPfz II 1258) och 1382 för 36 pund grote med kompanjonen(?) Martin Schutowe
(RevPfz II 1597).  1383 22/8 lånade han, jämte Olrik Nienstadt ut 108 mark och 11 skilling lübskt
(NStB II 524:4).   Borgmästare och hansedagssändebud 1389 (HR III 443, 443 § 2).  Samma år hade
tre bröder i Lemgo anspråk på kvarlåtenskapen efter deras fjärde bror, Visbyborgaren Bertold Humfelt,
vilkens testamentsverkställare Cort var (HUB IV 933).  Dog ogift och torde huvudsakligen ha ärvts av
brorsonen Cort van dem Berghe.



Johan Brun:  Född i Visby omkring 1330. Borgare där då han 1368 förde diverse för 83 mark mellan
Lübeck och Stralsund (HPZ 800) och samma år antecknats i en borgenslista i Lübeck (HPZ 1474).
1376 25/1 erhöll han en tomt i Reval (ZESR 550). Samma tomt överlät han med sin hustru redan 27/3
samma år (ZESR 563).  Gotländsk rådman(?) 1378 14/9, då han jämte Lübeckrådmannen Simon Swerting
och förre Stockholmsrådmannen Herman Hundebeke var utsedd till ombud för Åboborgaren Tideman
Goldsmed, också hetandes Zantekow (NStB II 416:7).  1380 förde Brun Winman 500 träd till Lübeck
på Johan Bruns skepp (PzfB 1380). 1381 förde han varor för 40 mark från Lübeck i Bernd Zotes skepp
(PfzB 1381).  Samma år förde han varor till Lübeck för 52 mark i samme Zotes skepp (PfzB 1381).
1383 förde han redan förtullade varor till Lübeck (PfzB 1383).  Han levde ännu 1400, då hans skepp
gick tre vändor mellan Malmö och Lübeck (Weibull 1922 s 57, 72, 73).  Troligen gift med en svenska
från Stockholm.  Son till rådman Mikael Brun.

Alleif Wedstocke:  1351 7/3 antecknades i Reval, att hans svåger Johannes Longe var skyldig honom
20 mark silver, vilka skulle lösas inom år och dag, och för vilka Alleif hade rätt att nyttja Longes stenhus
i samma stad med fyra dammar intill (WSR 803).  1363/1364 kallas han ”Half  Westofte” då han
betalade avgift för mjöd i Brügge (HKB I s 36).  Sannolikt har skrivaren, som så ofta annars (jmf
Kalksten), missuppfattat K som f och det egentligen ska stå för ”Westokce”.  D v s ”Wedstocke”.
Gotländsk rådman (herrtitel) 1378, då han först förde sitt 30-markers skepp till/från Reval (RevPfz II
189 där anges att skeppet var värt 300 mark, men det är förmodligen fel, jmf 1381) och därefter gods
dit, värt 100 pund grote (RevPfz II 1022).  Påföljande år förde han till/från samma stad, först gods värt
40 pund grote (RevPfz II 619), sedan för 43 pund grote (RevPfz II 694) och slutligen i sitt skepp varor
för 62 pund grote som tillhörde Herman Sture (RevPfz II 811).  1381 förde Seruasius Schileken gods
i hans 30-markersskepp mellan Visby och Lübeck vid två tillfällen (PfzB 1381).  Möjligen var han
gotländsk borgmästare, då han endast nämns med dopnamnet.

Hinse Hofman:  Född i Visby omkring 1320.  (Visby)köpman 1368, då han förde 1 frusta kläde, värd
221 1/4 mark, från Oldesloe till Lübeck (HPZ 517).  1378 förde han i två omgångar gods till/från Reval.
Första gången värt 925 mark (RevPfz II 39) och andra 103 ½ pund (RevPfz II 1084).  Sannolikt var han
då rådman.  Son till rådman Johannes Hofman.

Johan Nap:  Visbyskeppare 1378, då han förde sitt 250-markerskepp till/från Reval med eget gods
därpå för 20 mark lübskt (RevPfz II 16).  Avliden före 1381 8/2 (1379?) då hans änka, genom sin broder
Revalrådmannen Henrik Krowel, överlät ett hus i Reval till svärsonen Gotskalk van Rode (ZESR 735).
Han kallas då endast ”Nap”, vilket tyder på ett rådmannaskap, liksom förbindelserna med andra
rådmansfamiljer.  oo N Krowel som var i Reval 1381 (ZESR 735) och 1383 (DESR 150, DESR 150).

1379

HANS van LENEPE:  Född i Visby omkring 1340.  1367, 2:a kvartalet, betalade han förbrukningsavgift
för 9 tunnor öl i Brügge (HKB I s 56 nr 54).  Visbyköpman 1368, då han på brodern Tidemans skepp
förde salt, värt 45 mark, till Skåne (HPZ 933).  1371 29/7 intygade han för Johannes Gulden och
Tideman van Rode (DS X 71).  Tysk rådman 1379 24/6, då han var hansedagssändebud i Lübeck (HR
II 190).  Samma år 25/7, då han jämte andra verkställare av Henrik Tudermans testamente köpte en
ränta i Lübeck (UBL IV 357).  1381 införde han gods, värt 20 mark, från Lübeck (PfzB 1381).  1398
20/12 borgmästare, då han som kyrkvärd vid Vårfrukyrkan nämns i tvisten mellan Winand Swarte och
Jacob Haverbrot (KHK Vat bulla 1398 20/12).  Han antecknas ha avlidit 1410 7/2, jämte brodern
Gotskalk, Hinse Kule och Johannes Gripswolt, då han testamenterat Visbyfranciskanerna 40 mark
silver för byggnadsarbeten (B 99 p 6, 71a).  Förmodligen hade han dock avlidit redan i pesten 1409.  oo
Geseke, dotter till Johannes Höne.  Son till rådman Tideman van Lenepe.



MARKWARD VISCHBEKE:  Född omkring 1325.  Utflyttad till Visby omkring 1355.  1368 förde
han ospecificerade varor mellan Stralsund och Lübeck (HPZ 433).  S å förde han, med brodern Jan och
Revalborgaren Brand Stalbiter två terling kläde för 480 mark, mellan Oldesloe och Lübeck (HPZ 513),
och redan förtullade varor mellan Söderköping och Lübeck (HPZ 1129).  1370, 4:e kvartalet, betalade
han avgift för 3 tunnor mjöd i Brügge tillsammans med flera visbyköpmän (HKB I s 97 nr 19).  1371,
1:a kvartalet, betalade han i samma stad för 7 tunnor mjöd (HKB I s 106 nr 13), 2:a kvartalet för 3
tunnor (HKB I s 109 nr 22).  1372, 2:a kvartalet, åter i Brügge, då han betalade avgift för 15 tunnor
mjöd jämte Dinnis Bronkdorp (HKB I s 126 nr 159, 160), 3:e kvartalet jämte Henrik van Dorsten,
Henrik Erkenberch, Tideman Hamer, Tideman Greverode, Peter Ludinchus och Henrik Hoging(er) för
92 tunnor (HKB I s 128 nr 6-12) och 4:e för 83 tunnor jämte Tideman Hamer, Peter Ludinchus, Jan
Krowel, Otto Dikman, Brun Hemerde, Henrik van Dorsten och Herman Hoved (HKB I s 131 nr 22-
29).  Borgare i Visby ännu 1377 30/7, då hustrun avled och begravdes vid S:t Hans’ kyrka (GG II 531),
men tysk rådman 1379 25/7, då han jämte andra Henrik Tudermans testamentsverkställare köpte en
årlig ränta i Lübeck (UBL IV 357).  1385 17/11 meddelade Werdenprästen Johannes van Elten att han
i endräkt delat kvarlåtenskapen efter hans föräldrar med (svågern) Markward Vischbek (NStB II 598:2).
S å sände han varor värda 19 pund grote mellan Lübeck och Stockholm (Koppe 1933 s 78).  1386,
söndagen efter Kristi himmelsfärd, utfick han och hustruns brorson, Johannes van Elten, genom ombud
den året innan delade kvarlåtenskapen (NStB II 598:2).  oo Drudeke van Elten.  Son till lübeckborgaren
Henrik Vischbeke.

GOTFRID KURE:  Född i Visby omkring 1335.  Gotländsk rrådman 1379, då han förde ospecificerat
gods till/från Reval (RevPfz II 442).  Samma år, 15/7, intygade han med Werner Glodervelt, att Cord
van Hamele och Berend van Dulmen var rätta arvingar till den avlidne Soestborgaren Rotger van
Hamele (Wiegandt 1981 s 500).  1391-1392, före 24/3, var han visbygotlänningarnas sändebud vid
avslutande av den s k Nieburska freden, mellan städerna och Novgorod (HR IV 45, 47).  Son till Jacob
Kure.

Gobele Ekelo:  (Visby)köpman 1368 2/12, då han kvitterade 2 terling kläde (175 mark) och 4 rullar
”baves” (en tunn väv, 20 mark) i Hamburg (HPZ II H 54).  Tysk (Visby)rådman 1379, då han förde
gods till/från Reval, värt 100 mark, 5 skilling och 12 penningar (RevPfz II 410).  Att han inte var
hemmahörande i Dorpat ses av att Henrik Ekelo, som var samtida med Gobele, var rådman där.

1380

Conrad Holter:  Sannolikt gotländsk rådman i Visby 1380 6/1, då han innehade gods efter Hemming
Skorpe, vilket tillhörde Johannes Wester och Wenemar van Essen (NStB II 422:3).

Arnd Plattaas:  Visbyköpman(?) och gotländsk rådman 1380, då han betalade pundtull i Reval för
varor värda 151 pund grote (RevPfz II 1761).

1380

ANDREAS van dem RODE:  Född i Visby omkring 1325.  Tysk rådman där omkring 1380 då hustrun
avled (GGW 397).  Son till rådman Gerwin van Rode.

1381

Lodwig Kruse:  Född i Visby omkring 1320.  Tysk rådman i Visby(?) 1381 3/5, då Johannes van Bure
var i Rostock för att å hans vägnar uppbära de 15 mark som Henrik Ravensore var skyldig efter sin



fader (B 35 fol 200).  Son till rådman Henrik Kruse.

HENRIK van LINGEN:  Född omkring 1320.  Tysk rådman i Visby 1381 19/8, då dottern Christina
fick gåva i släktingen Herman Hundebekes testamente (StALüb test 1381 19/8, B 38).  1387 förde han
gods mellan Visby och Lübeck (AGM II s 471).  Samma år, 10/11, rådman i Visby, då dottern Christina
fick gåva i släktingen Herman Hundebekes testamente (StALüb test 1387 10/11, B 38).  Son till Jacob
van Lingen.

Johannes Tyderman:  Visbyrådman då han avled 1381 31/10 (B 99 p 33).  Han hade i sitt testamente
givit Visbyfranciskanerna 10 mark silver.  Möjligen var han präst och inte rådman.  Son till borgmästare
Henrik Tyderman.

Werner / Wessel van Buren:  Född i Visby omkring 1325.  Visbyköpman 1369 då han förde redan
förtullat gods mellan Visby och Lübeck (PfzB 1369 p 325).  Samma år, på samma trad, förde han
förtullat smör (PfzB 1369 p 391v).  1379 betalade han pundtull i Reval för gods värt 650 mark lübskt
(RevPfz II 730).  Tysk rådman, troligen i Visby, 1381, då Herman Barckhusen var löftesman rörande
pundtullen i Reval för 2 styck kläde som tillhörde herr Werner van Bure med 139 punds värde (RevPfz
II 880).  Son till Henrik van Buren.

1382

Herman Merseke:  Född omkring 1320.  (Visby)rådman 1382 27/3, då han var ombud för
Hapsalborgaren Nicolaus Finketey i Reval angående hustransaktioner (ZESR 798).  I samma ärende i
Reval 1388 19/3 (DESR 157).  Son till rådman Johannes Merseke.

Wilhelm Pleskow:  Född ca 1356.  Rådman i Visby 1382(?), då han vid arvdelningen efter fadern
tillerkändes ränteinkomsterna som denne hade från Jacob Swerdslipers och Henning Pudbus’ hus i
Stralsund, samt Bucowes i Wismar (NStB II 493:4).  De utgjorde 42 respektive 16 mark sundensiskt,
samt 12 mark lübskt.  Troligen var han satt som ”lärling” hos någon släkting i Visby, där han väl tagit
borgerskap och p g a faderns position invalts i Visbyrådet som rekordung.  Han och brodern Henrik
hade tydligen redan tidigare gjort arvdelning med fadern.  Förmodligen har Wilhelm då övertagit de
bägge hus som fadern enligt testamentet 1362 7/9 ägde ”i Gotland” (LBM II 950).  Son till
lübeckborgmästaren Jacob Pleskow.

1383

MIKAEL DUMMERMOTT:  Född i Visby omkring 1345.  Visbyköpman 1368, då han förde redan i
Reval förtullat gods, värt 32 mark (rigiskt), mellan Visby och Lübeck (HPZ 389).  1378 förde han gods
till/från Reval, värt 690 mark (RevPfz II 151).  Tysk rådman 1383, i augusti, då han förde 2 ½ läst vax
samt 3 skeppspund och 3 tunnor blandat pälsverk, tillhopa värt 600 mark, mellan Visby och Lübeck
(PfzB 1383).  Samma år, 1/4, var han hansedagssändebud i Lübeck (HR II 26).  I Wismarhandskriften
kallas han då ”Dominus Michahel de Brune”, vilket alternativa namn visar att modern bör ha tillhört
släkten Brun.  Samma år, i oktober, förde han gods värt 60 mark på samma trad (PfzB 1383).  Son till
Wenemar Dummermott.

Henrik van Brakel:  Född omkring 1330.  Borgare i Visby 1354 9/8, då han uppträdde som garant för
kusinen Margareta (DS VI 5046).  1368 förde han smör vart 14 mark mellan Gotland(?) och Lübeck
(PfzB 1369 p 234).  Tysk rådman då han 1383 25/5 lånade 75 mark av Tideke Raad i Lübeck (NStB II
516:4).  Son till Johannes Brakel.



Claus Burse:  Född omkring 1335.  Visbyborgare(?) 1379 28/2, då han överlät sin fastighet på Lutke
Strate till Andreas Bodeker (ZESR 683).  1382 6/4 skeppare, då han förpantade i Reval (RevPfz II
1421).  Gotländsk rådman 1383 6/11, då Revalborgaren Gobele Rosink överlät ett område, bredvid S:t
Olofs kyrkogård i Reval, till Burse.  I samma område behöll Rosink 30 mark rigiskt, för vilka herr
Nicolaus varje år skulle betala 2 marks ränta (DESR 19).  1385 21/7 antecknades att det stycke vid
muren, närmast gatan, som hört till Claus Bursens hus, nu ensamt hörde till Bodekers arvinge Claus van
Rugens arv (DESR 93).  1387 15/11 överlät han sin fastighet vid S:t Olofs kyrkogård, med byggnader,
till Gobele Rosink att ärftligt besitta.  Därmed också huset som Burse byggt (DESR 149).  Son till Peter
Burse.

Cort Hamer:  Född i Reval ca 1325.  Med största sannolikhet utflyttad till Visby omkring 1355 och
tysk rådman där 1383 då her Cordt Hamer blev medlem i Tafelgilde i Reval (Bunge s 4).  Son till
Revalrådmannen Lodwig Hamer och sonson till rådman Sigfrid Eghardink.

Jesse Rute:  1372, 2:a kvartalet, betalade han med skeppare Jacob Block och Jan Frilling avgift för 11
tunnor mjöd i Brügge (HKB I s 122 nr 9-11).  1383 18/11 köpte han, med hustrun, för 30 mark
penningar lübskt, skeppare Kristian Bösels skepp ”Stoltefare” i Lübeck, via mäster Jacob van Kölne
(NStB II 531:2).  Gotländsk rådman s å, då han förde 4 ”paerhonts” och gulden från Ammers till
Dordrecht och betalade 30 skilling grote i tull (Niermeijer s 523 nr 10).  Han bar då herrtitel.

MARTIN PALLAS:  Född i Visby omkring 1320.  Borgare där 1366 25/
3, då han jämte Hunold Dapper var förmyndare för dennes syster, Hildegund
(DS IX 7313).  Rådman 1383/1384 då han förde 14 tunnor talg och 2
schimmesse från Dordrecht till Geervliet (Niermeijer s 533 nr 97).  S å
förde Engelbrekt Nachtegal i Martin Pallas’ skepp 4 tunnor talg till
Dordrecht (Niermeijer s 534 nr 114).  Herr Martin Pallas förde på sitt
skepp 6 läster råg, 20 läster smör, 7 läster sälspeck, 22 mesen koppar, 37
boda vax, 10 schimmesse, 17 fat järn, 10 fat stål och 2 tunnor buntwerk
från havet till Dordrecht och 500 salt i motsatt riktning (Niermeijer s 549
nr 40).  Son till Martin och bror till rådman Willeke Pallas. Pallas

1385

BODE SWEDINCHUSEN:  Född omkring 1340.  Rådman 1385, då hustrun avled och bar frutitel (B
99 p 68).  Ca 1385 var han också rådssändebud till Novgorod, angående röveri av koppar (HUB III
565).  oo Berteke N som avled 1385 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 68).  Son till
rådman Herman Swedinchusen.

HENRIK GILDEHUS:  Född omkring 1345.  Borgare i Visby 1374, då han och brodern Albert i
moderns testamente tilldelades hennes hus i Lübeck med lös och fast egendom (DS X 301).  1384 förde
han varor värda 49 pund grote till/från Reval (RevPfz II 2478).  Tysk rådman i Visby senast 1385 då
första hustrun avled och bar frutitel (B 99 p 68).  1388 lånade han och brodern Albert ut 250 mark till
Stralsundsborgaren Tidrik Hagendorp, vilken till dem pantsatte halva sitt hus (SLM I 811).  1392
flyttade han till Lübeck och ingick äktenskap igen (Joh-Q s 160). Borgare i Lübeck 1392-1402 (Joh-Q
s 16, 160, NStB II 1393 24/9, 1393 corporis christi — Koppe GF — StAStr testamente 461, Jac-Q s
557, SLM I 899, HR IV 375, 441 §17, SD I 208).  Död före 1413 (SLM IV 453).  Medlem av
Zirkelkompaniet (UBL VII 323anm).  Möjligen ägde han nuvarande Liljehornska huset i Visby (se
sonen Johannes).  oo 1 Giseltrud, dotter till Visbyborgaren Johannes van Elten (B 99 p 68, NStB II
1393 corporis christi), oo 2 1392 Geseke/Gertrud, dotter till Lübeckrådmannen Herman Osenbrugge
(Joh-Q s 160).



1386

MARTIN RUBENOWE:  Född omkring 1335.  Visbyrådman och hansedagssändebud i Lübeck 1386
19/7 (HR II 323).  Son till greifswaldrådmannen Everhard Rubenowe.

1387

Magnus Grote:  Född omkring 1335.  Han avled 1387, tydligtvis som gotländsk rådman, och begravdes
hos dominikanerna.  Där fanns en minnestavla, med inskription och vapensköld, på väggen ännu på
1600-talet (GGW 537b).  Son till Hegmund Grote.

GERDT van dem BRINKE:  Född i Visby omkring 1320.  Gotländsk
rådman där 1387 11/11 då han var Visbygotlänningarnas procurator för
Solberga kloster (VDB 1387 11/11).  Troligen avgången ur rådet därefter,
då herrtiteln felas på den 1408 huggna gravstenen.  Han avled 1408 26/8
och begravdes i S:t Hans, jämte hustrun (GG II 547). oo Elisabet N som
avled 1390 26/5 och begravdes i S:t Hans (GG II 547).  Son till Johannes
van dem Brinke.

Brinke

1388

HENRIK van FLANDERN:  Född i Visby omkring 1340.  1358 14/10 gavs han
i mostern Hildegund Zobbers testamente en silverskål (LBM II 725).  1364 15/6

fick han och hans bröder i mormodern Helenborg Wises testamente det lantgods som testamentatorn
ägde på Gotland (DS VIII 7001).  Samma datum fick han och hans bröder i mostern Hildegund Zobbers
testamente dela 30 mark penningar (Hs 771 p 122).  1378 bodde han en period i Lübeck och upprättade
där sitt testamente (Hs 771 p 280).  1380 förde han varor för 168 pund till/från Reval (RevPfz II 1704).
Borgmästare i Visby 1388, då han var hansedagssändebud i Lübeck (HR III 380).  Samma år, 11/6,
kvitterade sändebud från drottning Margareta en av honom och Werner Glodervelt för Visbys del utbetald
skuld (UBL IV 501).  1391-1392 sändebud till Novgorod för avslutande av den så kallade ”Nieburska
freden” (HR IV 45, 47).  Han avled sannolikt barnlös 1393 (före 1395, Jac-Q s 578). oo  Hildegund,
dotter till Conrad van Kalmar.  Son till rådman Henrik van Flanderen.

1389

JOHANNES VLAMINCH:  Född i Visby omkring 1335.  Visbyköpman 1369 22/5 då han jämte fem
andra köpmän på Nicolaus Velewetes skepp förde pälsverk, vax, smör och havre, för över 100 mark
rigiskt, till Reval och betalade pundtull där (RevPfz I 28).  1375 dog sonen Arneke och begravdes hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 67).  1378 förde han gods till/från Reval, värt 203 mark (RevPfz II 150).
1379 på samma trad med gods för 360 mark (RevPfz II 506) och 1380 förde han varor för 15 mark till
Lübeck (PfzB 1380).  1380 förde han också 4 åm vin, värda 40 ”outscilde” mellan Gouda och Dordrecht
och betalade 3 skilling 8 penningar i tull (Niermeijer s 428 nr 2) och förde över havet in till Dordrecht
200 brädor, 8 säckar mjöl, 4 läster råg och 100 svin (fläsk) och betalade 19 skilling i tull (Niermeijer s
430 nr 8).  Rådman 1389 8/8 då han i Lübeck lånade ut 500 mark penningar till Reiner van Kalven
(NStB 1389 Cyriaci, Koppe GF).  Samma år, 22/9, lånade han ut 200 mark till bröderna Nicolaus,
Conrad och Herman van Stiten i samma stad (NStB 1389 Mauricii, Koppe GF). 1390 i Februari lånade
han ut 212 mark lübska penningar till Johannes Hetvelt i Lübeck (NStB 1389 Reminiscre, Koppe GF).
1392 16/10 hansedagssändebud i Lübeck (HR IV 105).  Samma år återbetalades lånet från 1389 8/8
(NStB 1389 Cyriaci, Koppe GF).  1395 14/9 erkände sig Hildegund Zobber, änka efter Gotfrid Travelman



vara skyldig honom 200 mark lübskt (NStB 1395 exaltationis christi, Koppe GF).  I april 1396
återbetalades lånet om 200 mark till bröderna Nicolaus, Conrad och Herman van Stiten, från 1389 22/
9 (NStB 1396 misericordia domini, Koppe GF), ett lån om 840 mark lübskt till Johannes Oldenborch,
Herman Hilge och Bertram van Rentelen (NStB 1396 misericordia domini, Koppe GF) och ett om 875
mark lübskt till Timme Hadewerk och Markward Vrigborch (NStB 1396 misericordia domini, Koppe
GF).  Samtliga i Lübeck.  1398 30/11 återställdes den skuld som Hildegund Zobber hade (NStB 1395
exaltationis christi, Koppe GF).  Samma år hade han fått 2 styck lödigt silver, nämligen 9 viertung, av
tyska orden som 1399 8/2 betalades till kompturen i Rangnith (MT s 13).  1399 24/5 fick han av orden
13 ½ ”scot” för sina vinterkläder (MT s 25).  1399 22/8 fick han 8 mark för en häst av ordensmästarens
”kumpan” Mathias (MT s 22).  Son till Arend Vlaminch.

1389

LUDOLF SCAP:  Född i Visby omkring 1335.  Tysk rådman där då han avled före 1390 29/7 (i pesten
1389? DUB II 830).  oo Wendele, dotter till Greifswaldsrådmannen Arnold Longe (DUB II 830) och
hans hustru, Elisabet Rubenow.  Hustruns syster Elisabet hade 1389 24/8 avlidit och därför vände sig
anförvanter i Dortmund, genom rådet där, till Greifswald för att Wendele skulle utfå sitt arv (DUB II
830).  Wendele gjorde 1371 en arvdelning med sin fader (Pyl II s 395).  Hon avled 1402 26/3 och
begravdes vid S:t Hans (GG II 545).  Son till rådman Ludolf Scap.

GOTSKALK WITTE:  Borgare i Visby 1375 13/10, då han betalade pundtull i Malmö, för 1 läst sill
(HGBl 1997 s 69). 1377 9/10 då Henrik Mense i Reval för 15 mark rigiskt köpte en årlig 1-marksränta,
i samma mynt, i Gotskalks hus på Quappenstraten i Reval (ZESR 646).  19/10 samma år köpte Henrik
van der Lippe för lika mycket en lika stor ränta i Gotskalks hus, mitt emot S:t Olofs kyrka i Reval
(ZESR 650).  1379 förde han gods till/från Reval, värt 400 mark lübskt (RevPfz II 379).  1380 förde
han på samma trad varor för 95 pund grote (RevPfz II 1794).  1384 åter på samma trad, nu med gods
värt 30 pund grote (RevPfz II 2199).  Rådman i Visby vid sin död (LECUB VIII 32, 33), vilken bör ha
infallit omkring 1389, då andra hustrun har varit omgift omkring 1390.  oo 1 NN, oo 2 Elsebe van der
Lippe.  Son till Henrik Witte.

1390

Markward Bretholt:  Född i Visby omkring 1350/1355.  Kanske
identisk med den binamnslöse Markward som Reval var skyldig 20
mark i pundtullsgäld 1381 (RevPfz II 1448).  Gotländsk rådman i Visby
1390, och borgmästare där 1400 (Wase 1990 s 32).  Förmodligen avled
han i pesten 1401 (Wase 1990 s 32).  oo(?) N, dotter till Fredrik
Hiddinksson/Swerting.

Bretholt
1393

Arnd Saffenberch:  Visbyköpman 1378 då han betalade pundtull i Reval, för gods värt 80 mark lübskt
(RevPfz II 301).  Så också 1380, med varor värda 164 pund grote (RevPfz II 1576), 1382 med gods för
60 pund (RevPfz II 1406), 1383 med varor för 62 pund (RevPfz II 1893) och 1384 med gods för 53
pund grote (RevPfz II 2626).  Sannolikt tysk rådman 1393 15/7, då han jämte Gerhard Ruggenben och
Johannes Ahusen vittnade om kyrkoherden i S:t Olof, Heines utfall från prediksstolen (SRAP II 2679).
Son till Henrik Saffenberch.

Gerhard Ruggenben:  Visbyköpman 1378, då han betalade pundtull i Reval för gods värt 55 mark



lübskt (RevPfz II 38).  1379 i samma stad då han betalade samma tull för varor värda 40 pund (RevPfz
II 746).  Troligen rådman 1393 15/7, då han jämte Arnold Zaffenberch och Johannes Ahusen vittnade
om kyrkoherden i S:t Olof, Heines utfall från prediksstolen (SRAP II 2679).

Johannes Ahusen:  1393 15/7 vittnade han i Dominikanerkonventet om kyrkoherden vid S:t Olof,
Heines utfall i prediksstolen (RA pergbr 1393 16/7 / SRAP II 2679).  Son till Bertold Ahusen.

1396

JOHAN van der LIPPE:  Född i Visby omkring 1350.  Visbyköpman
1381 1/8 då han förde varor till/från Reval, värda 45 pund grote (RevPfz II
859).  På samma trad 1382 6/4 med gods värt 140 pund (RevPfz II 1277).
1383 10/8 åter samma rutt, nu med en last värd 55 pund grote (RevPfz II
2163).  1383/1384 förde han 2 ½ läst sälspeck till Geervliet från Dordrecht
(Niermeijer s 536 nr 180).  Åter 1384, men nu i två vändor.  Först för 140
pund grote (RevPfz II 2422), sedan med 52 pund (RevPfz II 2575).  Tysk
rådman 1396 23/2, då Stockholmsborgaren Andreas Morokarl i sitt
testamente anger sig vara skyldig honom 6 ½ viertung gutniska (SRAP II
2798).  Borgmästare 1412 25/9 vid Visbyfranciskanernas korinvigning (B
99 p 54).  Ogift.Lippe

1398

PETER KRUSE:  Visbyköpman 1383 då han förde gods värt 12 mark från Visby till Lübeck (PfzB
1383).  Troligen var han gotländsk rådman, då en vapensköld fördes av sonen(?).  Förmodligen identisk
med den (borgmästare) herr Peter, som 1398 förde 14 tunnor salt, värda 13 ½ mark, mellan Lübeck och
Visby (PfzB 1398 p 317).

AREND STOLTEFOT:  Borgare i Visby 1374, då han utan faderns vetskap och vilja sålde två badhus
till Visbyfranciskanerna, belägna bakom konventet (B 99 p 55).  1381 förde han gods, värt 30 mark,
mellan Visby och Lübeck (PfzB 1381).  Samma år, 19/8, och 1387 10/11 ihågkommen med sina barn i
morbrodern Herman Hundebekes testamenten, med 10 marks ränta i Lübeckborgaren Tideman Rövers
hus (StALüb test 1381 19/8, 1387 10/11 - B 38).  Borgmästare i Visby 1398 20/12, då han som kyrkvärd
vid Vårfrukyrkan figurerar i tvisten mellan Jacob Haverbrot och Winand Swarte (KHK bulla 1398 20/
12).  Var ännu 1404 borgmästare (Notisen B 99 p 55 är införd 1404 eller något senare, med det tillagda
”proconsul Wisbycensis” som han alltså var då notisen skrevs), men avled före 1412 (Han är då inte
någon av de tre tyska borgmästarna, Cort van dem Berghe, Johannes Lippe och Claus Osenbrugge).
Son till rådman Arnold Stoltefot.

TIDEMAN van KUMEN:  Född i Visby omkring 1350.  Visbyköpman 1379, då han förde gods värt
64 mark rigiskt till/från Reval (RevPfz II 664).  Rådman 1398 20/12, då han uppträder i tvisten mellan
prästerna Winand Swarte och Jacob Haverbrot, som kyrkvärd vid Vårfrukyrkan (KHK Vat bulla 1398
20/12).  Han avled något före 1425 2/7 (i pesten 1424?), då hans arvingar till Visbyfranciskanernas
disposition ställde det stall som tillhört honom, och som broder Herman Skoning hade hyrt för konventets
räkning, vilket årligen värderades till 6 stora ören.  Som motprestation skulle samma franciskaner varje
år, 9/7, hålla en själamässa för Tideken Nasgarth (B 99 p 24).  Son till Sifert van Kumen.

JOHANNES van ELTEN:  Född i Stockholm omkring 1350.  Inflyttad till Visby omkring 1380.  Tysk
rådman där och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1398, församlingens ombud i tvisten mellan Winand Swarte
och Jacob Haverbrot (KHK Bulla 1398 20/12).  Son till stockholmsrådmannen Engelbert van Elten.



HERMAN MUDDEPENNING:  Född i Visby omkring 1360. 1383
erhöll han burskap i Soest, då brodern Johannes borgade (BürgBSoest s
171).  1390 Visbys ålderman i Brügge (HR I 201).  Rådman och kyrkvärd
vid Vårfrukyrkan 1398 20/12 (KHK Bulla 1398 20/12).  1412 25/9 en
av faddrarna vid korinvigningen vid S:ta Katarina (B 99 p 54).  Han
avled före 1426 då sonen och svärsonen instiftat en vicaria i Vårfrukyrkan
(Gotländskt arkiv 1933 s 59) till hans minne. oo Heseke Munter.

1399

TIDEMAN / TIDEKE WIPPERFORDE:  Född i Visby omkring 1345.
Visbyköpman 1370 då han förde järn för 30 mark mellan Visby och Lübeck
(PfzB 1370 p 575v).  Samma år förde han i motsatt riktning diverse värt

Muddepenning

lika mycket (PfzB 1370 578).  1378 förde han gods värt 21 mark till/från Reval (RevPfz II 245).  1381
förde han gods värt 200 mark mellan Lübeck och Visby (PfzB 1381) och i samma riktning senare för
100 mark (PfzB 1381).  I motsatt riktning förde han redan förtullade varor samma år (PfzB 1381).
1383 4/4 betalade han tull i Reval för gods värt 60 pund (RevPfz II 1959).  Rådman 1399, då han mellan
Visby och Lübeck förde gods värt 210 mark (PfzB 1399 p 142v).  Son till borgaren Peter Wippervorde.

1400

CORT van dem BERGHE:  Född i Visby omkring 1350/1355.
Tysk rådsmedlem  i samma stad 1400 då han var sändebud till
Balticum och Novgorod (LECUB IV 1558).  Sittande tysk
borgmästare 1402 då fördraget om Gotenhof i Novgorod avslöts
mellan Gotlands landsbygd och hanseaterna (SD I 195, 196).  1408
13/7 erhöll han saltsida av tyska orden och dess källarmästare (MT
s 495).  1412 och 1417 var han hansedagssändebud (HR VI 68A,
70, 71, 397).  1412 25/9 en av faddrarna vid korinvigningen vid S:ta
Katarina i Visby (B 99 p 54).  Han avled 1424 3/2 och begravdes i
S:t Pers kyrka (GG II 469).  oo Mechtild Vot.  Son till Everhard van
dem Berghe.

1400

HANNES JUNGE:  Född omkring 1340.  Visbyköpman 1380 då
han betalade pundtull i Reval för gods värt 27 pund grote (RevPfz II
1707).  1381/1382 betalade han 35 skilling i tull i Dordrecht för 22
hela tunnor lin och 6 läster råg som kom över havet (Niermeijer s
485 nr 30).  1383 till Reval, med varor för 24 pund grote (RevPfz II
1958).  1384 handlade han på Stockholm (Koppe s 115).  1384/
1385 förde han 30 läster ”tarwe” och råg och 1 läst ”pek” från havet
till Dordrecht (Niermeijer s 609 nr 20).  Borgmästare(?) ca 1400 13/
12, då han var verkställare för Jacob Constantin i Stockholm (RA
papbr nr 13).

Jacob Knarre:  Borgare i Visby i 1300-talets slut, då hans namn
och bomärke inhuggits på en sköld i muren på en pelare i S:t Nicolai
kyrka omkring år 1400 (Egen läsning i kyrkan).  Detta beror

De jordiska kvarlevorna av Cort
van dem Berghe



säkerligen på stora donationer till pelares bygge, så som är känt från franciskanernas bygge vid samma
tid.  Såväl skölden som den rika donationen indikerar en rådsmedlem av den gutniska tungan.

Simon Smede:  Avliden före 1422, då ”Elauo Fabro Dnj Symonis” fick betalt av Helga lekamens gille
(HLG I s 18).  Av herrtiteln syns att han varit gotländsk rådman i Visby omkring 1400-1410.  Död före
1412, då brodern Hannes efterträtt honom i rådet.  Hans hustru hade förmodligen svenskt påbrå från
Stockholm.  Son till rådman Fredrik van Smede.

Johannes van dem Brinke:  Född i Visby omkring 1350.  Borgare i Visby(?) då han 1378 förde gods till/
från Reval, värt 150 mark (RevPfz II 241).  1379 på samma trad med gods värt 100 mark (RevPfz II
489). 1386 9/4 omtalad i Reval (PRS V 74).  Troligen gotländsk rådman omkring 1400-1410.  Son till
rådman Gerdt van dem Brinke.

Laurens Brun:  Född i Visby omkring 1355.  Skeppare 1379, då han förde sitt skepp mellan Lübeck och
Söderköping (PfzB 1379). 1383 förde han sitt skepp, deklarerat för 100 mark, mellan Visby och Lübeck
(PfzB 1383).  1400 förde han sitt skepp mellan Lübeck och Dragör (Weibull 1922 s 65).  Troligen
gotländsk rådman omkring 1400-1410.  Son till rådman Johan Brun.

Martin Prysse:  Född i Visby omkring 1350.  Borgare där ca 1375-1410 och säkerligen gotländsk
rådman ca 1400-1410.  Son till rådman Martin Prysse.

1402

JOHAN KREGENSKOCK:  Född omkring 1345.  Visbyköpman 1378
då han förde varor till/från Reval för 285 mark lübskt (RevPfz II 161).  På
samma rutt uppträder han även 1379 (320 mark lübskt, RevPfz II 415),
1380 (545 mark lübskt, RevPfz II 1606), 1382 (83 pund, RevPfz II 1293),
1383 (78 pund och ingen uppgift, RevPfz II 1933, 2004) samt 1384 (132
pund grote, RevPfz II 2474).  Vi kan av detta se, att han var en förmögen
man.  1402 24/6 var han sittande gutnisk borgmästare vid
överenskommelsen mellan hansan och gotländska landsbygden om
Gotenhof (SD I 195, 196).  1407 skänkte han medel till två nya pelare i
S:ta Katarina i Visby, till åminnelse av hustruns död (B 99 p 37).  Själv

Kregenskock

avled han i hög ålder 1427 16/4 och begravdes i S:t Hans’ kyrka (B 99 p 16, GGW 558b).  oo Margareta
Swedinchusen.  Son till Laurens Kregenskock.

1404

GOTSKALK KROWEL:  Född i Visby omkring 1345.  Han deltog (säkerligen med tyska orden, jmf
fadern 1352) i ett korståg och han var tysk rådman i Visby vid sin död 1404, då han begravdes hos
Visbyfranciskanerna (B 99 p 69).  Son till rådman Gotskalk Krowel.

TIDRIK SWERDSLIPER:  1378 15/7 lånade han 352 mark lübskt av Lübeckborgaren Bertold Kerkring
(NStB II 410:6).  1383 in- eller utförde han varor till/från Reval värda 52 pund (RevPfz II 2014).  1392
omtalas han vid arvet efter modern i Greifswald (Pyl II s 395).  1407 1/2 var Albert Buckhorn hans
ombud då han för sig och sina arvingar betalade en skuld till Stralsundsborgaren Johannes Husman, på
100 nobler.  Han sålde då även sitt hus i samma stad till Albert Buckhorn för 300 mark (SLM I 1019).
Han har utan tvekan återflyttat till Visby omkring 1380.  Förmodligen är han också identisk med den
”herr Tidrik” som var svärfar till den unge man som fått ett finger avhugget av prästen Johannes Vifhus
vid Vårfrukyrkan 1404 och som åberopas som intygare 1407 (SD IV 3032).  Han var då rådman och



möjligen gotländsk borgmästare, då han endast nämns ”herr Tidrik”.  Son till Stralsundsrådmannen
Jacob Swerdsliper.

1406

JOHANNES WOLTEKE:  Visbyköpman 1382, då han förde gods till/från Reval, värt 18 pund grote
(RevPfz II 1154).  På samma trad 1383, med varor för 39 pund (RevPfz II 1897).  Tysk Visbyrådman
1406 25/5, då han var sändebud för staden till tyska orden för att be högmästaren, Conrad van Jungingen,
att inte överge staden i de föreståndande förhandlingarna med drottning Margaretas sändebud (SD I
733).

1410

HERMAN VRIDACH:  Född i Visby omkring 1365.  Visbyköpman
1399, då han förde tjära på Lübeckskepparen Lydeke Boldersens
skepp till Hamburg (HamPzW 107).  1403 11/2 hade han gods som
Kölnborgaren Henrik van Ysem låtit kvarstadsbelägga som förment
Dortmunderskt gods (HUB V 566).  Rådman 1410 13/4 då han
beseglade en kvittens (SD II 1286).  1418 24/6 hansedagssändebud
till Lübeck (HR VI 556 A, B).  Hans sigill: ”SIGILL HERMAN
VRIDACH” (Personsigill 1390, AGM II s 35).

HENRIK KATTE:  Född omkring 1360.  Gotländsk rådman 1410
13/4, då han jämte Herman Munter och Herman Vridach sett till att

Vridach

Revalborgaren Henrik Sommerman fått ut det gråverk som räddats vid ett skeppsbrott på Gotland (SD
II 1286).  1415 8/5 Visbygotländskt sändebud till Reval angående kostnaderna för sändebuden till
Novgorod 1391-1392, vilka Johan Stoltevot skulle uppbära för Visbys räkning och utbetala till Katte
och Gotskalk Krowel (HR VI 173, SD III 2077).

HERMAN MUNTER:  Född i Visby ca 1362.  Visbyköpman 1383, då han förde gods till/från Reval,
värt 56 pund grote (RevPfz II 1855)  1384 på samma trad, med gods värt 100 pund grote (RevPfz II
2540).  1406 21/6 hade han varit drottning Margaretas sändebud till högmästaren i Livland (HR V
333).  Tysk rådman 1410 13/4, då han varit Revalborgaren Henrik Zommerman behjälplig att utfå gods
som räddats vid ett skeppsbrott (SD II 1286).  1412 25/9 en av faddrarna vid korinvigningen vid S:ta
Katarina (B 99 p 54).  1425 30/4 och 5/11 vidimerade han, jämte fogden Trud Hase, på förborgen på
Visborg slott brev (DRAP III 6187, 6219).  1427 28/6 utställde han med systern ett donationsbrev till
Vårfrukyrkan, till den Munterska vicarian under orgeln (Lreg, VDB 1427 28/6).  Tydligtvis var han
lierad med den danska ”regeringsmakten” och väl tillhörig ett danskvänligt parti i staden.  Av bomärken
att döma, var han ägare till en av fastigheterna vid Strandgatan, vilken numera ingår i Gotlands fornsal,
då bislag funna där bär bomärken av Munterska drag (Bislagstenar på Fornsalens gård, GF).  oo Agata
Duseborch.

1412

CORT EKEMAN:  Född omkring 1360.  Tysk rådman och hansedagssändebud till Lüneburg 1412 10/
4 (HR VI 68 A).  S å 11/5 beseglare av samma hansedags beslut angående Bergenkontoret (HR VI 70).
Ytterligare 18/5 beseglade han, jämte Cord van dem Berghe och sändebud från Elbing, Danzig, Wisby
och Riga, ett avtal med Lübeck om det lüneburgska saltet (HR VI 71).  25/9 detta år var han jämte
hustrun en av faddrarna vid korinvigningen vid S:ta Katarina (B 99 p 54).  1418 24/6 hansedagssändebud
i Lübeck (HR VI 556 A, B).  Son till Arnd Ekeman.



Johan Smede:  Visbyköpman 1380 då han förde gods värt 16 pund grote till/från Reval (RevPfz II
1649).  1399 förde han gods värt 48 mark mellan Visby och Lübeck (PfzB 1399 p 142v).  1400 hade
han haft varor på Peter Bruns förlista skepp (LECUB IV 1543).  Visbyrådman 1412 6/5, då Revalborgaren
Henrik, son till rådmannen där Henrik van Hoye, överlät sin fastighet i denna stad till van der Smede
(DESR 665).  För detta skulle Smede betala en årlig ränta om 6 rigiska mark för ett värde av 100 i
samma mynt till Henriks bror Reneke.  Han erhöll också, av förmyndarna till herr Henrik van Hoyes
barn, sjögården i staden.  Död före 1423 9/7, då dottern omtalas i Reval (PRS 4:V 663).  Han torde ha
avlidit redan före 1421, då brodern Gerhard efterträtt honom i rådet.  oo(?) N Grote.  Son till Fredrik
van Smede.

CLAUS OSENBRUGGE:  Född i Visby omkring 1360.  Säkerligen densamme som 1393 köpte
fastigheten Pferdmarkt 5 i Lübeck, vilken han ägde ännu 1408 (Mar-Q s 758).  Borgmästare i Visby,
fadder vid korinvigningen i S:ta Katarinas kyrka 1412 25/9 (B 99 p 54).  Avliden före 1424 2/2, då
Lübeckrådet å systern Wibekes vägnar vände sig till Visbyrådet med krav på det som Nicolaus i sitt
testamente tilldelat henne (NStB 1424 2/2).  oo Elisabet N 1412 (B 99 p 54).

HEINE van AKEN:  Född omkring 1365.  Tysk rådman i Visby 1412 då han jämte hustrun 25/9 var
fadder vid invigningen av S:ta Katarinas kor i Visby (B 99 p 54).  oo Elisabet N 1412.  Son till Henrik
van Aken.

GOTSKALK KROWEL:  Tysk rådman i Visby, då han 1412 25/9 jämte hustrun var fadder vid S:ta
Katarinas korinvigning (B 99 p 54).  1415 8/5 sändebud i Reval jämte Henrik Katte för att uppbära de
livländska städernas kostnader för avslutandet av freden med Novgorod 1391 (SD III 2077).  1422 31/
5 hansedagssändebud i Lübeck (HR VII 487).  Samma år, 21/7, i samma ärende i Rostock (HR VII 517
§5, 543, 558).  Före 1428 14/9 hade han uppehållit sig i Flandern, då Andreas van dem Rode hade
uppehållit sig hos honom (FMU II 1867).  Samma år, 27/10, erkände han sig skyldig Lübeckborgmästaren
Henrik Rapesulver 19 rhenska gulden och 20 mark lübskt (UBL VII 248).  1432 10/9 vittne i ett
fastebrev (RA pergbr 1432 10/9).  1433 6/5 befullmäktigade han Danzigborgaren Eghard Westrans att
mottaga det smör och osmund som hans kompanjon Hans Löwen haft på Hans Gestelssons förolyckade
skepp, och vilket gods fanns i Danzig (HUB VI 1077).  1439 30/5, då Revalrådet till honom och
ordensriddaren Tonies Wesseler sände vardera 1 tunna öl med trä för 3 ½ mark och 6 flaskor ”romnie”
(sydländskt vin, KämRev I 381).  oo Elisabet N, som 1412 25/9 jämte maken var fadder vid S:ta
Katarinas korinvigning (B 99 p 54).

JOHAN DUSEBORCH:  Född i Visby omkring 1370.  Tysk rådman 1412 25/9, då han jämte hustrun
var en av faddrarna vid korinvigningen vid S:ta Katarina (B 99 p 54).  1417 20/5 och 28/7
hansedagssändebud i Rostock och Lübeck (HR VI 397).  1418 5/6 var han sändebud till Brügge i
hansans ärende (HR VI 595 §§1-4).  Borgmästare 1427 28/6, vittne i Herman och Heseke Munters
donationsbrev (Lreg, VDB 1427 28/6). Från 1437 6/10 finns ett brev bevarat från ordensmannen Henrik
Vorrat, med uppgifter som är mindre smickrande för Johan Duseborch.  Många år tidigare hade han
överlåtit 40 mark till en Hans Kolke, vilken hade blivit utplundrad av Vitalianer.  Med dessa 40 mark
hade samme Kolke handlat i 1 ½ år.  För mer än 10 år sedan (alltså senast 1426) hade Kolke i närvaro
av rådmannen Andreas den Keller förlikat sig med Duseborch och senare utbetalat pengar till sonen
Simon Duseborch i Danzig.  Trots detta hade Danzigborgarna Lucas Mekelfeld och Claus Rogge efter
brevframställan från Duseborch tvingat Kolke att inom 8 dagar bege sig till Gotland.  På Gotland hade
han på rådhuset misshandlats av Hans Bok, Jorger Basener och Cordt van Bell, vaför Duseborch kunnat
tilltvinga sig 1100 mark.  Kolke hade därefter sökt Mekelfeld i kyrkan och Rogge i hans hus, för att
kräva att de hjälpte honom att få gotländska varor belagda med kvarstad.  De hade då avvisat honom
och hänvisat till ordensmästaren.  Vidare klagade Kolke på, att en Peter Meier i Danzig inte återbetalat



en skuld till honom, på 191 mark, därför att han hört att Kolke på Gotland
skulle bli hängd, då han anklagades för stöld av ett fat pälsverk.  Av den
anledningen hade han smädats och slagits i vinkällaren i Danzig och kallats
tjuv.  Inte kunde han heller resa till Gotland för att få upprättelse, då han
visste att två personer blivit avrättade där för stöld av en tunna pälsverk
(HR 2:II 150, HUB VII 351, Handlingar 21).  I ett följande brev, från
Danzig till biskopen av Münster, sås dock lite tvivel över Hans Kolkes
trovärdighet, då Danzig meddelar, att Kolkes krav på Peter Meier var
ogrundat (HR 2:II 155).  I detta brev meddelades också, att högmästaren
erbjudit sig att utfärda lejdebrev för Kolke, för att resa till Gotland och
klara ut saken.  Hur det hela slutade är okänt.  1439 1/9 omtalar Duseborch
omständigheterna kring ett sjöröveri på sommaren samma år (HUB VII
382, LECUB IX 363).  1439 23/4 refereras i samma ärende till honom av

Duseborch

Albrekt Kremer från Stettin (LECUB IX 450).  1441 24/12 bevittnade han när sonen Otto och Ambrosius
Kregenskock för tre Danzigborgares del kvitterade pengar (Bidrag II 117).  1442, efter 29/7, sittande
borgmästare med Jacob Halekow, då de var Danzigborgare behjälpliga gentemot kung Eriks sjörövare
(Bidrag II 122).  1443 16/7 fick han och samme Halekow, för kung Eriks räkning, anhålla om ett lån i
Lübeck (HR 2:III 18, UBL VIII 150).  Han omtalas sista gången 1449 8/8, då han jämte Johan Burge,
Johan Prysse och Gerwin Bredenschede varit några borgare från Rügenwald behjälpliga (UBL VIII
634).  Hans sigill från 1427 28/6, med inskriften SIGILLUM HANNES DUSEBORCH, har en vapensköld
med tre rosor (Personsigill 1420).  oo Christina, dotter till borgmästare Johan Kregenskock.  Son till
Gotskalk Duseborch.

Lydbert Bolte:  Född i Visby omkring 1370?  Oklart om denne verkligen existerat.  Han anges av
Lindström (AGM II s 473), med hänvisning till Visbyfranciskanernas necrologium, ha varit borgmästare
i början av 1400-talet.  Denna notis är dock en uppenbar sammanblandning med den i samma källa
antecknade Bode Bolte, vilket namn vid en hastig blick kan tydas som ”Lyde”.  Emellertid uppger
Lindström senare året 1412 (AGM II s 509) för en rådman Lydbert Bolte. Möjligt är därför, med tanke
på hans genomgående tendens att slå ihop personer med samma namn till en enda, att han sett en källa
från 1412 som nämnt en ”Dominus Lybertus Bolte”.  Son till Johannes Bolte.

1414

JOHANNES VLAMINCH:  Född i Visby omkring 1360.  Rådman i Visby 1414 då han jämte svågern
Engelke [Nachtegale] klagade hos domkapitlet i Uppsala över uteblivna hyror för hus i Visby (UUB C6
p 105v).  1415 ägde han med Lübeckköpmannen Engelbert Nachtegal en livränta om 30 mark preussiskt
i Elbing (HKB III s 302).  Samma ränta hade 1404 till hälften utbetalats av Elbingrådmannen Werner
Wesseling till Nachtegale och därefter till denne av rådmannen i samma stad, Claus Djurgarde (HKB III
s 302).  oo Gerdike N som avled 1404 och begravdes hos Visbyfranciskanerna (B 99 p 69).

1417

TIDRIK / TIDEKE WIPPERFORDE:  Född i Visby omkring 1370.  Visbyköpman 1397 6/1, då han
erhöll ett års handelslejd i Reval (PRS 4:IV 872).  1399 förde han 2 läster salt och 1 terling från Lübeck
till en annan hamn (PfzB 1399 p 142v).  Samma år, då han förde ½ läst mellan Visby och Lübeck av
något som redan var förtullat (PfzB 1399 p 108).  Rådman 1417, då han antecknades i Lübeck i
Niederstadtbuch (GLS p 489).  Son till rådman Tideman Wippervorde.

1418



JOHAN NUSSE:  Född omkring 1375.  Visbyköpman 1399 då han förde gods till Hamburg (HamPzW
88).  Borgmästare i Visby 1418 13/1, då han bevittnade Olof van Hessens skuldbrev till Herman Lepeler
(VDB 1418 13/1).  1422 31/5 hansedagssändebud till Lübeck (HR VII 487).  Samma år, 21/7, sändebud
vid hansedagen i Rostock (HR VII 517 §5, 543), och 21/10 hänvisades till honom och Gotskalk Krowel
(HR VII 558).  Sittande tysk borgmästare 1425 17/7, då stridigheter uppkommit mellan hanseatiska
sändebud och länsherren på Visborg slott, Trut Hase, angående det bärgade Revalska och Dorpatska
godset efter Claus Nielops skeppsbrott (LECUB VII 810).  1432 10/9 vittne i ett fastebrev (RA pergbr
1432 10/9).  Han var avliden före 1443 17/8, då hans änka överlät äganderätten till Jacob Swerdslipers
grav i gotlänningarnas kapell i franciskanerkyrkan i Stralsund till släktingen Ludolf Gildehus (SLM V
162).  Förmodligen är han identisk med den unge man som prästen Johannes Vifhusen 1404 högg ett
finger av på Vårfrukyrkans kyrkogård (SD IV 3031).  1407 tillskrev han Linköping om händelsen och
anmodade dem att de skulle uppta vittnesmål från Jacob Odrici och Nicolaus, som bevittnat händelsen
och ingripit, (kyrkoherden) herr Johannes och hans svärfar, herr Tidrik (Swerdsliper, SD IV 1432).
Han uppgav då att skadan efter detta hugg alltjämt hemsökte honom, men för vilken ingen bot stod att
få.  oo N, dotter till Tidrik Swerdsliper.

1420

HANS PRYSSE:  Född i Visby omkring 1375.  Borgare i Visby då han 1414 varit sänd till Brügge i
hansans ärende (HR VI 142).  Gotländsk rådman då han 1420 28/9 jämte Henrik van Brinke hade gods
i Reval från den avlidne skepparen Henrik Otbrechts skepp (SD III 281).  1435 14/4 var han i Lübeck
för att för sig och svågern Rotger Middeldorp uppbära kapitalet för en ränta efter svärfadern (UBL VII
631).  oo Beata, dotter till borgmästare Cort van dem Berghe.  Son till rådman Martin Prysse.

1420

Albrekt Buckhorn:  Född omkring 1370.  Troligen tysk rådman ca 1420-1430 då hans vapensköld
återfinns på den nu försvunna vapentavla som avritades på 1700-talet (Svahnström 1986 s 126. Vapnet
med tvärbjälke och tre ”bockhuvuden”. Jmf von Bohlen II s 50 ”einen Querbalken, der mit drei nicht
mehr genau zu erkennen figuren belegt ist”).  På denna bör den ha varit en av de först påmålade.  Son
till Fredrik Buckhorn.

Henrik Halekow:  Född omkring 1370.  Borgare i Visby ca 1395-1430.  Av sonens tidiga upphöjande
till borgmästare att döma (redan vid ca 40-års ålder), bör han ha varit rådman omkring 1420-1430.

Tönnies Haverbrot:  Född i Visby omkring 1370.  1423 15/7 var han skyldig Stralsundsrådmannen
Johan Langeneck 50 mark, vilka skulle kvittas med ett 4 skålpund tungt ankare (SLM III 58).  Sannolikt
gotländsk rådman omkring 1420-1430.  Son till Laurens Haverbrot.

1421

Gerhard Fredriksson van Smede:  Gotländsk rådman 1421, då han varit ombud i Stralsund för Peter
Mas, vilken samme Peter Mas 1421 uppgav att de 40 mark som hans ombud herr Gerhard Fredriksson
inför Stralsundsrådet krävt av Wendele Smedeske nu var fri och kvitt skulden.  Därtill avstod herr
Gerhard åt henne dessa pengar så att samma Wendele och hennes arvingar ingen påföljd hade för dessa
40 mark (SLM II 538).  Son till rådman Fredrik van Smede.

1423

MORTEN SKUTE:  Gotländsk rådman där, och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1423 (Strelow s 201).



Son till Claus Skute?

JACOB HAGEBY:  Född omkring 1380.  Gotländsk rådman i Visby och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan
1423 (Strelow s 201).  oo(?) N Smede.

HANS KLIPPE:  Gotländsk rådman i Visby och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1423 (Strelow s 201).

1425

Peter Kuser:  Född i Visby omkring 1375.  Borgare där ca 1400-1435, och troligen rådman ca 1425-
1435.  Son till Mikael Kuser.

Johan Scap:  Född i Visby omkring 1375.  Visbyköpman 1399 då han förde gods till Hamburg (HamPzW
107).  Säkerligen var han tysk rådman omkring 1425-1435.  oo N, dotter till Johannes Tyderman.  Son
till rådman Ludolf Scap.

Hans Smede:  Född i Visby omkring 1375.  Visbyskeppare 1404 då han hade fraktat varor som tillhörde
Revalbor, vilka det korresponderades om 1407 6/4 (LECUB IV 1719) och 28/4 (LECUB IV 1722).
1415 10/6 seglade han åter på Reval (LECUB V 2008).  1438 29/1 hade han, jämte två Lübeckköpmän,
fängslats av biskopen i Münster, då Lübeck utbad sig om hjälp hos rådet i Bremen att få dem frigivna
mot borgen (UBL VII 759).  Sannolikt gotländsk rådman i Visby från omkring 1425.  Son till rådman
Simon Smede.

1426

JOHAN BREDENSCHEDE:  Född i Dorpat omkring 1370.  Borgare
i Visby, ålderman i Brügge för den Gotländsk-Livländska dritteln 1400
(HR I 201).  Tysk rådman i Visby 1426 8/2 då Visby skrev å hans
vägnar och besvärade sig för en tunna pälverk som Gotskalk Hanenbole
inte tillåtits att sälja (HR VIII 31).  1431 28/10 hade han befullmäktigat
sonen Johan och en Johan Möking att sälja hans och hustruns fjärdedel
i ”Nya härberget” i Brügge (HUB VI 970).  oo Heseke N som levde
ännu 1431 28/10 (HUB VI 970).  Son till Dorpatborgaren Tideman
Bredenschede.

ANDREAS den KELLER:  Född i Visby omkring 1385.  Tysk rådman där senast 1426 då han närvarat
vid en förlikning mellan Johan Duseborch och köpmannen Hans Kolke (HR 2:II 150).  1438, ca 8/5,
angav samme Kolke att han något tidigare måst försvara sig på Visby rådhus mot anklagelser från
Duseborch i närvaro av Keller och Johan Schutte (HUB VII 351).  Son till Lucas den Keller.

JOHAN van ELTEN:  Född i Visby omkring 1380.  Tysk rådman i Visby 1426, då han på broderns
begäran hos Stockholmsborgaren Werner Gesth låtit kvarhålla varor (Stockholms stadsarkiv pergbr
1426 26/9).  1427 28/6 sigillvittne (VDB 1427 28/6, Lreg).  1443 var han i Lübeck som sändebud för
Erik av Pommern (HR 2:III 15, 26, 28, UBL VIII 177).  Borgmästare 1447, hansedagssändebud i
Lübeck (HR 2:III 288).  1449 sändebud för tyska orden till kung Karl Knutsson (Bidrag III 2).  Sigill:
”SIGILLUM IOHANNES VAN ELTEN” (Personsigill 1405, AGW III fol 1173).  Son till rådman
Johannes van Elten.

1429

Bredenschede



Everhard van dem Berghe:  Tysk rådman i Visby(?) 1429, då han blev medlem i Tafelgilde i Reval
(Bunge s 4).  Son till Cort van dem Berghe.

1430

Gerhard Nassgard:  Född i Visby omkring 1385.  Borgare där ca 1405-1440 och troligen tysk rådman
ca 1430-1440.  1425 2/7 lät ”arvingarna till herr Tideman Kumen” - vilka väl är identiska med Tideman
Nassgarts barn - Visbyfranciskanerna disponera det stall, som tidigare broder Herman Skoning för
konventets räkning hade hyrt, vilket årligen värderades till 6 stora ören.  Som motprestation skulle
samma franciskaner varje år, 9/7, hålla en själamässa för Tideken Nasgarth (B 99 p 24).  Son till
Tideman Nassgard.

1431

ENGELBERT van LENEPE:  Född omkring 1375.  Rådman i Visby då han avled 143(1) ca 30/6 och
begravdes vid Vårfrukyrkan (GGW 90).  Son till borgmästare Hans van Lenepe.

1435

Tidrik Bomgard:  1432 27/6 överlät Revalrådmannen Wenemar van der Beke en gård i Reval, vid
Strandporten intill ”Selboden”, i vilken han dock behöll 15 mark för en årlig ränta om 1 mark att
utbetalas av Tideke (DESR 1034).  Troligen tysk rådman 1435, då han för stadens del deltar i
undersökningarna angående tvisten mellan kyrkoherdarna Gotskalk Kruse (i Vårfrukyrkan) och Tidrik
Magher (Lreg).  I samma ärende skrev han samma år ett brev (Lreg).  Son till Hans Bomgard.

1435

Hans Hampelman:  1416 utställde han en kvittens i Ystad (DMP 2:I
sp 408).  Visbyborgare och troligen rådman omkring 1435, då han på
sitt sigill, från samma tid, för bomärke i vapensköld.  Text:  SIGILL
HANS HAMPELMAN (Personsigill 1435, GF inv nr C 8717).

1437

JOHANNES BONSACK:  Född i Visby omkring 1390.  Gotländsk
rådman 1437 11/7 och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan (RA pergbr 1437 11/
7).  Son till Henrik Bonsack.

Hampelman

1438

JOHAN SCHUTTE:  Möjligen identisk med den Hans Schutte som omtalas med hustrun Lutgard i
Reval 1422 24/4 (DESR 879).  Gotländsk rådman 1438, ca 8/5, då Hans Kolke angav att han något
tidigare måst försvara sig på Visby rådhus mot anklagelser från Johan Duseborch i närvaro av Andreas
Keller och Johan Schutte (HUB VII 351).  1449 9/2 fungerade han jämte Johan van Elten som sändebud
mellan tyska orden och Karl Knutsson av Sverige (Bidrag III 2).  Han avled 1457 14/3 och begravdes
i Vårfrukyrkan (GG I 91).  Sigill: IOHANNES SCHUTTE (Personsigill 1420, GF C 1342).  Son till
Johannes Schutte.

JOHAN van der LIPPE:  Född i Visby omkring 1375.  Tysk borgmästare före 1442 21/10, då sönerna
omtalas i Danzig för arv (Handlingar 63).  Med största sannolikhet innehade han samma ämbete 1438



8/9, då Lübeckborgaren Henrik Knevels änka fick rekommendationsbrev för att indriva de 30 mark
lübskt som Lippe var skyldig henne (HUB VII 293 anm 3).  oo(?) Elsebe Schening.  Son till Gerdt van
der Lippe.

1440

HENRIK van dem BRINKE:  Född i Visby omkring 1380.  Borgare där 1420 28/9, då han och Johan
Prysse gjorde anspråk på kvarlåtenskap efter skepparen Henrik Otbrecht i Reval (SD III 2817).  S å,
14/10, påstods att han inför hansedagen i Wismar intygat att Hans Koster uppträtt som sjörövare (HR
VII 182 ½ 34).  Gotländsk rådman omkring 1440 då han donerade en kalk, troligen till Hörsne kyrka
(AGM II s 87).  oo Greta N, bördig från Iserlohn(? jmf sonen, AGM II s 87).

Berend Brant:  Född omkring 1390.  Visbyköpman 1435 13/6, då han hade 8 läster säd, 4 läster smolt,
14 tunnor mjöd, 1 läst strömming och 3 säckar humle på Henrik Stolpes skepp som anlände till Reval
(RevSchiff s 249).  Sannolikt rådman omkring 1440-1450.  Son till Laurens Brant.

Claus Skulte:  Borgare i Visby omkring 1415-1450.  Sannolikt medlem av rådet omkring 1440-1450.
oo(?) N Haverbrot.

1441

HERMAN KRONINGER:  Tysk rådman och sigillvittne i Jon Salves pantbrev till Vårfrukyrkan 1441
21/8 (VDB 1441 21/8).  Sigill: SIGILL HERMEN KRUNNINNER (Personsigill 1415, AGW III fol
1163).

HERMAN BRETHOLT:  Född i Visby omkring 1390.
1428 17/11 vände sig rådet i Visby till Reval med en
begäran om att det gods som tillhörde honom, Laurens
Kregenskock och Hans Kellinghusen, och som belagts
med kvarstad, skulle släppas, nämligen malt, korn och
lin (LECUB VII 761).  Visbyrådman 1441 11/6 då han
hade en fordran om 54 arnoldsgulden på Lübeckborgaren
Johannes Butenschone (HUB VII 293 anm).  S å 21/8
gotländskt råds- och sigillvittne (VDB 1441 21/8).  1442
21/10 hade han arv att utfå i Danzig efter morbrodern,
Gert Schening (StADzg D 11:32, Handlingar 62).  1443
1/8 begärde Visbyrådet hos det i Danzig, att dessa skulle
tillhålla Stefan Unrowe att förlika sig med sin kompanjon
Herman Bretholt (StADzg D 11:38, Handlingar 76).
Sigill: ”[SIGILLUM HERMEN BRETHOLT]”
(Personsigill 1415, AGW III fol 1163).  oo(?) N, dotter
till Tidrik Unrowe.

1442

JACOB HALEKOW:  Född omkring 1400.  Gotländsk
sittande borgmästare 1442, jämte Johan Duseborch, då
han efter 29/7 hjälpte Danzigborgaren Hans Simon att
återfå gods som uppbringats utanför Älvsnabben och förts
till Visby (Bidrag II 122).  1443 16/7 var han, jämte Jacob Halekows gravsten



samme Duseborch, i Lübeck och utverkade ett lån åt exkung Erik (HR 2:III 18).  Han avled 1462 27/
5 och begravdes i S:t Pers kyrka (GG II 571).  Hans sigill bar bomärke (HR 2:III 18).  oo Grete
Kregenskock.  Son till rådman Henrik Halekow.

1443

HENRIK RIBBENITZE:  Visbyborgare 1420 då han i Stralsund, jämte borgaren där Jörgen Nienkerke,
lovade att inte saluföra sill i Stettin, vilken sill de för till denna stad (SLM II 501).  Tysk rådman då han
1443 gav allmosor till Visbyfranciskanerna för anskaffande av kedjor till böckerna i deras bibliotek (B
99 p 52).

Andreas Wulf:  Född i Visby omkring 1385.  Borgare och troligen rådman där 1443, då Erik av
Pommern nyttjade honom som sändebud till högmästaren i tyska orden (RDO 1:2 8303).  Möjligen är
han anfader för de Wulfar som levde i Visby i slutet på 1600-talet. Ex vis Anders Wulf, bagare och
snickare 1685-1700 (Taxl) och Thomas Wulf, född 1670 och komminister i Västerhejde 1733-1739
(Lemke s 188).  Son till den från Stockholm till Visby inflyttade Karl Wulf.

1444

HENRIK van der LIPPE:  Född i Visby omkring 1385.  Borgare i Visby 1421 18/4 , då de preussiska
städerna till sina sändebud hos danske kungen instruerade dem, att vid eventuella anspråk från Henrik
van der Lippes sida på Thornskt gods hänvisa till att saken hänskjutits till Lübeck (HR VII 331).
Samma år ca 1/5 hade en tillfällig förlikning ingåtts i Stralsund (SLM II 573).  29/5 meddelade de
preussiska sändebuden Thorn, att man sammanstrålat med Henrik Lippe i Stralsund och att det där
överenskommits, att det av kung Erik uppbringade Thornska godset skulle placeras i Stralsund till dess
utslag i tvisten fallit (HR VIII 1090).  ca 25/8 detta år var frågan uppe i de interna förhandlingarna i
Danzig och Marienburg (HR VII 374 §7).  15/9 meddelade Danzig Thorn, att man inte kunde släppa
tyget innan saken med Henrik van Lippe var löst (HR VII 379).  På hansedagen i Stralsund bestämdes
det 1421 21/9, att staden Thorn till Lippe skulle betala 120 goda, gamla nobler som lösning på tvisten
(HR VII 383 §9).  Tydligtvis har inte staden Thorn brytt sig om anspråken från Evert van Lippes
dödsbo 1398, men i kung Erik av Pommerns politik att komma åt hansestäderna har han bistått Lippe
och lagt beslag på Thornskt tyg.  Därigenom har Thorn tvingats att betala skulden 23 år senare.  1427
skeppare då han på en hansedag tillerkändes 24 mark för ”vlasz” (HR 2:I 543 §10).  På hans skepp hade
också Bartus haft sten för 26 ½ mark (HR 2:I 543 §20).  Tysk borgmästare då han avled 1444 14/6 (B
99 p 49).  Son till Evert van der Lippe.

1445

FREDRIK van HORST:  Född omkring 1385.  Tysk rådman då han avled 1445 21/10 och begravdes
vid S:t Hans (GG II 563).

1445

Johannes Vridach:  Född i Visby omkring 1390.  Rådman, avliden omkring 1445 och begraven vid S:t
Hans (GGW 566).  Son till rådman Herman Vridach.

1446

Botwid Sunnenschin:  Avled 1446 31/10.  Son till Jacob Sunnenschin och bror till Revalborgmästaren
Johannes Sunnenschin 1436-1445.



1447

CLAUS DECKER:  Född i Visby omkring 1390.  Gotländsk borgmästare 1447, då han jämte Wilhelm
Waterhusen omnämns i Niederstadtbuch i Lübeck (GLS p 489).  Son till Finn Decker.

WILHELM WATERHUSEN:  Sittande tysk Visbyborgmästare(?) 1447, då han jämte den gotländske
Claus van Decker uppträder i Lübecks Niederstadtbuch (GLS 489).

HERMAN den KELLER:  Född i Visby omkring 1410.  Tysk rådman och hansedagssändebud i
Lübeck 1447 18/5 (HR 2:III 288).  Borgmästare 1465 1/5, då han kvitterade 2400 mark silver, för
leveranser till Visborg slott, som han utfått av Olof Axelssons änka (DRAP 2:I 1887).  Samma år 5/7
och 2/8, figurerar han i brev rörande det skepp som stoppats på resa till
Stockholm och som tillhörde Evert Junge (UBL X 621, 632). Han anges
då vara samme Junges svåger.  1470 10/3 var han avliden (UBL XI 558).
oo Kerstin, dotter till Claus Skulte(?).

Mikael Hund:  Född omkring 1385.  Sannolikt identisk med den ”Hund”
som hade en fastighet framför ”Badentor” i Stralsund och i vilken
stralsundsrådet 1443 16/4 placerat en ränta (SLM V 150).  Det uppges då
att han där ”inne wonet”.  Sannolikt gotländsk Visbyrådman 1447, före
19/2, då han var skyldig Metteke van Exen och hennes dotter Elisabet,
invånare i Stralsund, 50 mark sundensiskt, för vilka han satte en bod på Hund

Vischerstrasse som säkerhet, vilken bod Metteke och hennes dotter fritt skulle besitta om pengarna inte
återbetalades (SLM V 264).  Avled dock de bägge skulle boden fritt återgå till Mikael eller hans arvingar.
Sannolikt är det hans vapensköld, med bilden av en hund, som avbildats på en nu fösvunnen ”tavla”
med vapensköldar i Vårfrukyrkan efter 1400-talets mitt (Svahnström 1986 s 126).  Hans hustru var från
Stralsund och hon uppges i November 1447 vara en nyss avliden änka, tidigare invånare i Stralsund, då
hon (i sitt testamente) genom ombudet, stralsundsrådmannen Bernhard van Rode, återställde egendom
till den son hon hade i Stralsund(?) med sin förste make, Tidrik Sost (SLM V 282).

1449

JOHAN BURGE:  Sittande gotländsk borgmästare före 1449 8/8, då några Rügenwaldborgare uppgav
att ”her Byrge, her Duseborch, her Johan Prutze och her Gerwin Bredenschede” varit dem behjälpliga
i Visby (UBL VIII 634).  Av de bägge borgmästarnas benämnanden med endast binamn kan misstänkas
att de hade identiskt dopnamn.

GERWIN BREDENSCHEDE:  Född i Visby omkring 1405.  Borgare i Visby 1430 31/10 då han av
Wineke Gellerman och dennes hustru köpt ett arv om 150 mark rigiskt som dessa hade att utfå hos
Gotskalk Stoltevot i Reval (LECUB VIII 357).  Brodern Tideman var då fullmäktig för att uppbära
dessa pengar.  1432 16/2 hade han i Danzig bilagt en strid han haft med Henrik Brandenborch (Handlingar
24, namnet felaktigt ”Bredenschildt”).  Rådman 1449 8/8 då han varit några Rügenwaldborgare behjälplig
(UBL VIII 634).  1457 nämnd i Niederstadtbuch i Lübeck (GLS 489).  1458 25/10 sittande tysk
borgmästare, vittne vid en överenskommelse mellan Lübecks stadsskrivare och Olof Axelsson Tott
(HUB VIII 742).  1459 22/11 åberopad i ett mål om sjöröveri (HUB VIII 858).  1465 28/9 upphörde
hans förmyndarskap över systersonen Hans Smede i Stockholm (SStB 1:I 658).  Han avled 1466 20/2
och begravdes i S:t Clemens kyrka (GGW 572).  oo N, dotter till rådman Berend Brant.  Son till rådman
Johannes Bredenschede.

JOHAN PRYSSE:  Född i Visby omkring 1405.  Gotländsk rådman i Visby 1449 8/8 då han varit



några borgare från Rügenwald behjälplig (UBL VIII 634).  Sannolikt borgmästare 1472 då han vittnade
om ett under som skett i Visby med hjälp av den heliga Birgittas dotter, Katarina, vilken man försökte
få helgonförklarad vid denna tid (Lundén s 89).  oo(?) N, dotter till borgmästare Claus Decker.  Son till
rådman Hans Prysse.

1449

Johannes Holthusen:  1426 införde han 2 terling laken till Reval (RevSchiff s 33), 1429 27/5 200
soltes (RevSchiff s 105), 1430 1/8 1 tunna (RevSchiff s 151), 1432 3 terling laken och ½ tunna (RevSchiff
s 199), 1434 8/9 1 ½ läst strömming (RevSchiff s 233) och 1 bereven fat plus 1 tunna (RevSchiff s 236),
1435 13/6 200 soltes (RevSchiff s 273), 1435 24/7 1 packe 1 bereven fat (RevSchiff s 280) och 1 ½ läst
strömming, 1 droge fat, 3 ½ tunnor (RevSchiff s 283), 1436 29/8 100 + 100 soltes (RevSchiff s 297) +
100 soltes (RevSchiff s 298) + 100 soltes (RevSchiff s 299), + 200 soltes (RevSchiff s 300), 1437 11/6
100 + 100 soltes (RevSchiff s 302) + 200 soltes (RevSchiff s 304), 1441 300 soltes (RevSchiff s 327) +
400 soltes (RevSchiff s 328) + 100 (RevSchiff s 329) + 400 soltes + 100 (RevSchiff s 332) + 100 soltes
(RevSchiff s 335) + 500 + 250 soltes (RevSchiff s 336) till Reval.  1446 14/10 erhöll han ett hus och en
gård på Langen Strate i Reval (DESR 1242).  S å 2/12 erhöll han ytterligare en gård i samma stad
(DESR 1251).  Tysk rådman i Visby(?) och medlem i Tafelgilde i Reval då han avled 1453 (Bunge s 5).
Han har förmodligen långa tider uppehållit sig i Reval, som ju var enklare att handla ifrån, vilket syns av
handelsverksamheten, men kanske återvänt till Visby efter Erik av Pommerns avfärd 1448 där han
inträtt i rådet.  Son till Gerwin Holthusen.

1450

MATHEUS MUNTER:  Född i Visby omkring 1400. Gotländsk borgmästare där 1450 12/9, då rådet
i Reval till honom sände 1 tunna öl och 2 flaskor vin (KämRev I 829).  Samma år sände rådet i Riga
honom 5 viertung till vin och havre (KSR II s 244).  1451 20/2 sände Revalrådet åter gåvor till honom,
nämligen 1 flaska rhenskt vin och 1 flaska ”romeni” (KämRev I 842).  Död före 1482 3/5, då änkan och
sönerna utställde ett gåvobrev till franciskanerna i Visby (VDB 1482 3/5).  oo Giseltrud N som levde
ännu 1482 3/5 (VDB 1482 3/5).  Son till Mikael Munter.

Mitten 1400-talet

Per Laurensson:  Borgare i Visby, och troligen gotländsk rådman, i mitten av 1400-talet enligt sin
sigillstamp (Gotlands fornsal deposition C 3318).  Text:  SIGILLUM PER LAURENSON.

Olof:  Troligen gotländsk rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en åminnestavla
med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström s 126).

N Fiele:  Troligen gotländsk rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld, med inskriften ”Viæle”

Sigill för Per Laurensson och urval av vapensköldar från ”adelstavlan” i Vårfrukyrkan; Olof,
Fiele, Hans Solt(e), Evert Pape,Gotswin van der Porta



målats på en åminnestavla med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström
1986 s 126).

Hans Solte:  Troligen gotländsk rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en
åminnestavla med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 127).

N van der Laip:  Troligen tysk rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en
åminnestavla med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 127).

Hannes Loder:  Troligen rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en åminnestavla
med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 126).

Albrekt Öde:  Troligen rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en åminnestavla
med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 126).

Evert Pape:  Troligen tysk rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en åminnestavla
med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 127).

Gotswin van der Porta:  Troligen tysk rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en
åminnestavla med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 126).

N Secholt:  Troligen rådman i mitten av 1400-talet, då hans vapensköld målats på en åminnestavla med
vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 126).

1455

CORT SCAP:  Född i Visby omkring 1410.  Tysk rådman där då han 1455 15/8 intygade angående
broderns årliga ränta i Lübeck (UBL IX 260).  1459 10/6 vidimerade han ett brev av 1379 25/7 angående
broderns årliga ränta (UBL IV 357 anm).  1460 utfärdade han som kyrkvärd vid Vårfrukyrkan ett brev
(Lreg).  oo(?) Taleke Schapes som 1492 1/10 hade 1 ½ läst sill, värt 72 mark, på Peter Anderssons
skepp som anlände till Lübeck från Skåne (PfzB 1492-1496 III s 1279).  1493 11/8 hade hon 1 läst sill,
värd 48 mark, på Ottos skepp som anlände till Lübeck från Skåne/Danmark (PfzB 1492-1496 III s
1279).  1494 24/8 von Schone und DK ut Otte 9 tunnen herink 36 mk, 1494 8/9 hade hon 2 ½ läst sill,
värt 60 mark, på Peter Jonssons skepp (PfzB 1492-1496 III s 1279).  1495 14/9 hade hon 8 tunnor sill
på Simon Laurenssons och 8 på Peter Wolters skepp som änlände till Lübeck från Skåne, till värde av
27 mark  (PfzB 1492-1496 III s 1279).  Son till rådman Johan Scap.

1455

TILE RAMMESBERCH:  Tysk rådman i Visby, avliden före 1458 8/11, då Kuntze Trutfelder för sin
styvdotter, Elsebe, gjorde anspråk på att ha närmast arvsrätt till kvarlåtenskapen efter den nyligen
avlidne myntmästaren i Riga, Henrik Knipensere (LECUB XI 784).  oo Beata Knipensere.

Mikael Kuser:  Född i Visby omkring 1405.  Borgare i Visby ca 1430-1440.  Sannolikt rådman omkring
1455-1465.  oo Walborg N, omgift med Stockholmsborgaren Jacob Kuste (SRR II s 313, 113).  Son till
rådman Peter Kuser.

Gerdt van der Lippe:  Född i Visby omkring 1410.  Borgare i Visby 1442 21/10, då han jämte brodern
och Herman Bretholt hade arv i Danzig efter Gerdt Schening (Handlingar 62, StADzg D 11:32).  Med
stor sannolikhet rådman i Visby ca 1455-1465.  oo Anneke Bredenschede.  Son till borgmästare Johan
van der Lippe.



Henneke Smede:  Köpman 1438, då han hade 41 mark i ett Danzigskepp som uppbringats av Zeeländare
(HUB VII s 405).  Troligen rådman i Visby omkring 1455-1465.  Son till rådman Hans Smede.

1456

Tideman Nassgard:  Född omkring 1410.  Troligen tysk rådman i Visby då han avled 1456 som
Tafelbroder i Reval (Bunge s 5).  Son till rådman Gerhard Nassgard.

1458

AMBROSIUS KREGENSKOCK:  Född i Visby omkring 1410.  1441 24/12 kvitterade han jämte
Otto Duseborch för tre Danzigborgare (bl a brodern Hans, HUB VII 765).  1457 kallas han av kung
Karl Knutsson för dennes tjänare (Bidrag III 51).  Sittande gutnisk borgmästare 1458 då han närvarade
vid en uppgörelse i Visby (HUB VIII 742).  1460 17/4 vände sig Olof Axelsson (Tott) till Danzig, bl a
rörande gods som Ambrosius hade i denna stad och som belagts med kvarstad (HUB VIII 898).  1469
25/4 sigillvittne (AGM II s 257).  1473 erkände Elef Olofsson en skuld till honom (VDB 1473 6/6) och
1483 6/4 utfärdade han ett gåvobrev till Vårfrukyrkan (VDB 1483 6/4).  Sigill: ”SIGILLUM
AMBROSIUS KREIENSCHOC” (Personsigill 1435, AGW III fol 1173).  oo(?) N Sonnenweder.  Son
till Laurens Kregenskock.

1460

Johan Frise:  Född omkring 1410.  Borgare i Visby ca 1435-1470.  Känd enligt sin sigillstamp, från
omkring 1460 (Personsigill 1460, Statens historiska muséum, inventarie nr 206).  Text:  SIGILLUM
JOHAN FREZE (Personsigill 1460, Statens historiska muséum, inventarie nr 206).  Vapenskölden
tyder på medlemsskap i rådet ca 1460-1470.  Son till Hans Frise.

1463

JACOB LUKTEBEKER:  Visbyköpman 1460, då han förde 2 ½ läst fläsk till Danzig (DanPfb I p 9v).
Rådman(?) 1463 9/4, då han anges som verkställare i Henrik van Brinkes testamente och ägare av gods
som i den sistnämndes namn förts till Riga av Lübeckborgaren Gerdt Luzink (Lreg).  Sittande gotländsk
borgmästare 1469, då ett skepp med gods från Danzig och Lübeck uppbringades av gotländska uteliggare.
Han medverkade då jämte Fredrik Vridach till ett avtal, vilket omtalas 1470 13/4 (HUB IX 679, 724).
Son till Albrekt Luktebeker.

1465

Wilhelm van dem Berghe:  Borgare i Visby i 1400-talets tredje
kvartal, då han lät inhugga sköld och namn på nuvarande fastigheten
Drottensgatan 10 i Visby.  Den nötta inskriften lyder: (HER) WYLHEM
VAN DEM BERGE”.  Kanske är han identisk med den Willem van
den Berghe som 1459 31/8 omtalas som vittne i en tvist mellan
Brüggeborgaren Peter Jansson och hansans präst, Goswin van Cosfelt
(HUB VIII 838).  Av den nötta inskriften att döma har han varit tysk
rådman i Visby på 1460-talet.

Hans Fetterogge:  Troligen rådman i mitten av 1400-talet (död ca
Wyllem van deme Berghe

1465?), då hans vapensköld målats på en åminnestavla med vapensköldar i Vårfrukyrkan, tillkommen
ca 1430/1480 (Svahnström 1986 s 127).  Son till Hans Fetterogge.



Hans van Elten:  Född i Visby omkring 1415.  Borgare i Visby omkring 1440-1475.  Med största
sannolikhet tysk rådman omkring 1465-1475.  Känd enligt sin sigillstamp från 1400-talets mitt, vilken
återfunnits i Kalmar.  Text:  SIGILL HANS VAN ELTEN (Personsigill 1440, Statens historiska muséum
inventarie nr 1304:1835:82).  oo(?) N Sonnenweder.  Son till Engelbrekt van Elten.

1467

PAUEL DECKER:  Född i Visby omkring 1415.  Gotländsk rådman 1467 då Rigarådet sände honom
8 viertung till vin (KSR II s 307).  1476 exporterade han 1 läst tjära till Danzig (DanPfb III p 126).  Son
till borgmästare Claus Decker.

1469

FREDRIK VRIDACH:  Född i Visby omkring 1425.  Sittande tysk borgmästare 1469, då ett skepp
med gods från Danzig och Lübeck uppbringades av gotländska uteliggare.  Han medverkade då jämte
Jacob Luktebek till ett avtal, vilket omtalas 1470 13/4 (HUB IX 724).  Han avled 1478 och begravdes
i Vårfrukyrkan (GGW 107).

WERNER fro RIPE:  Borgare i Visby 1450 17/3, då Olof Axelssön tog honom i försvar mot
beskyllningar från Lübeckrådet för sjöröveri (AGM II s 477, GLS 513).  1454 24/4 rekommenderade
samme Olof Axelssön honom för köp av 30 centner korn i Danzig (Bidrag III 33).  1455 10/3 krediterade
Axelssön honom åter i Danzig (RDO I:3 13574) och s å 16/3 skrev samme länsherre om Vroripes
försändelse och hänvisade till kung Christians hjälpberedskap för högmästaren (RDO I:3 13589).  1457
16/9 meddelade Riga Lübeck att Johannes Wininchusen, Vroripe och Mats Man sökt kung Christians
hjälp i den tvist de hade med Schwarzhäupterbröderna i Dorpat, Reval, Pernau och Riga och att
Wininchusen också skulle söka bistånd hos de nordtyska furstarna, varför Lübeck uppmanas att bemanna
skeppen med knektar (HUB VIII 634).  1461 29/5 klagade Dorpat hos Lübeck över de många besvär
man hade av Vroripe och att han förtalade staden hos den danske kungen (HR 2:V 87).  Rådman 1469
26/2 då ett möte i Wolmar nämner ett brev från Erik och Ivar Axelssön i Vroripes sak med Dorpat (HR
2:VI 144 §9).  Två dagar senare försvarde sig Dorpat vid samma möte mot anklagelserna att man skulle
ha fängslat och pinat Vroripes bror Markward till döds (HR 2:VI 150).  1470 20/2 uppmanade de
livländska städernas möte i Pernau herr Werner att själv, eller genom sändebud, ta upp sin sak på
hansedagen i Lübeck 31/5 s å (HR 2:VI 280).  Detta år omtalas också ärendet i Niederstadtbuch (GLS
489) och i recessen från hansedagen 24/10 saknas en lösning på tvisten (HR 2:VI 356 §122).  1486 28/
6 erhöll han 10 mark för 2 läster salt, 1 läst baiesalt, 1 läst pottaska och 1 skeppspund humle som han
sålt till Visborg slott (C 9 p 77).  1487 26/7 skrev riddaren Pauel Laxmand till Danzig med begäran om
att de skulle tillåta Vroripe och Hans Vorrad att sälja 3 läster råg, salt och humle för honom i denna stad
(HUB XI 143).

1470

ALWID YSEM:  Född omkring 1410.  Rådman då han avled omkring 1470 och
begravdes i Vårfrukyrkan (GGW 92).  Son till borgaren Hans Ysem.

Ysem

1475

Hans Dantzke:  Borgmästare i Visby(?) 1475 6/11 då han i rådhusrätten i Stockholm
förklarade att han inte hade någon beskyllning mot någon i staden, varefter man
tillgav honom mystiken kring det bröd som målsägande menade att han tagit om natten i ”Skymperwiis”
(SStB 1:I s 36).  1499 3/8 var han i samma stad där Peder Rafn deklarerade att han var kvitt med



Stockholmsborgmästaren Erik Jensson, Hans Dantzik och borgaren där, Herman Krydener, för allt de
uppburit efter vinman Niclis Junge (SStB 1:III s 447).

Johan Scap:  Född i Visby omkring 1435.  (Visby)rådman 1475, då han blev Tafelbroder i Reval
(Bunge s 4).  Som sådan avled han 1503 (Bunge s 4).  Son till rådman Cort Scap.

1476

DANIEL BRANT:  Född i Visby omkring 1425.  Visbyköpman 1449 22/5, då han hade 100 salt på
Fredrik Buks skepp, som anlände från ”Baie” (Västerhavet) till Reval (RevSchiff s 390).  Gotländsk
rådman i Visby då han avled 1476 24/6 och begravdes i S:t Hans’ kyrka (GG II 585).  Han anges utan
dopnamn på gravstenen, men däremot istället med hustruns binamn (Jmf Edelc, Gildehus, Röde m fl).
oo N Grunver.  Son till rådman Berend Brant.

JOHANNES HERLEM:  Tysk rådman och kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1476 24/5 (VDB 1476 24/5).

GERWIN HOBREKE:  Tysk rådman och vittne i Peter Kusers pantbrev 1476 24/5 (VDB 1476 24/5).
Påföljande år och 1483 uppträder han i samma position (VDB 1477, 1483 6/4).  Hans sigill:  SIGILL
GERWEN HOBREKE (Personsigill 1455, AGW III fol 1173).

JACOB RIDDER:  Född i Visby omkring 1425.  Gotländsk rådman och sigillvittne 1476 24/5 och
1477 (VDB 1476 24/5, 1477).  Hans sigill; SIGILL IACOP RIDDER (Personsigill 1450, AGW III fol
1161).  Son till Botulf Ridder.

Peter Kuser:  Född i Visby omkring 1430. Borgare (och rådman?) där 1476 24/5 då han och hustrun
pantsatte en fastighet vid torget i Visby till Vårfrukyrkan (VDB 1476 24/5).  Sigilltext: SIGILLUM
PETRI KUSSER (Personsigill 1455).  oo Katarina N 1476 (VDB 1476 24/5).  Son till rådman Mikael
Kuser.

1477

JOHAN SMEDING:  Tysk borgmästare i Visby, avliden före 1479 23/4, då änkan utfärdade ett
donationsbrev på en åker till S:t Hans’ kyrka (VDB 1479 23/4).  oo Kerstin, dotter till Engelbrekt van
Elten.

1479

Nikles Gangwider:  1479 23/4 rådman(?) och kyrkvärd vid S:t Hans, då han var sigillvittne i ett
gåvobrev (VDB 1479 23/4).  Sigill: ”SIGILLUM NICLAUS GANGVIDER” (Personsigill 1455, Wallin
I s 255. Wallin har läst sigillet ”gandvider”, vilket måste vara en missuppfattning, då texten i brevet på
namnet har ”Gangwydder”. G och D kan också i minusklerna missuppfattas. Speciellt i en hopträngd
sigilltext.).

Jöns Engelsson:  1479 23/4 sigillvittne i änkan Smedings gåvobrev och kyrkvärd vid S:t Hans’ kyrka
(VDB 1479 23/4).  Visserligen nämns han utan herrtitel, men såväl uppträdandet som sigillvittne som
kyrkvärdsvärdigheten borgar för att han varit gotländsk rådman.  Hans sigill; ”S[IGILL] IOHANNES
INGELSON” (Wallin I p 256).

1480

KUNTZE / KNUT TRUTFELDER:  Född i Visby omkring 1425/1430.  Borgare där 1458 8/11 då



han för sin styvdotter, Elsebe Rammesberch, gjorde anspråk på att ha närmast arvsrätt till kvarlåtenskapen
efter den nyligen avlidne myntmästaren i Riga, Henrik Knipensere (LECUB XI 784).  1464 8/8 hänvisade
rådet i Kalmar till honom när de underrättade Lübeck i ett rättsanspråksärende (UBL X 499).  1470 9/
11 försvarade rådet honom mot fordringar av Danzigborgaren Hans Rolefs, med anledning av en borgen
som Trutfelder ställt för den avlidne Olof Axelsson Tott >(StADzg D 11:88, Handlingar 258).  1476 6/
7 hade han borgat för ett av Ivar Axelsson Totts lån, om 133 mark, av Danzigborgaren Henrik Eghards,
vilket lån vid denna tidpunkt, enligt herr Ivar, var återbetalat (HUB X 496).  Borgmästare 1480, då
Danzigrådet meddelade länsherren på Gotland, att Hans Rolefs - som skrivit åtskilliga brev rörande
sina ärenden i Visby - inte längre var borgare i deras stad (HUB XI 1302).  1483 6/4 gotländskt
sigillvittne i Ambrosius Kregenskocks gåvobrev till Vårfrukyrkan (VDB 1483 6/4).  1485 26/8 klargjorde
Visbyrådet för Danzig, att Hans Rolefs fordran på borgmästare Trutfelder var orättfärdig, då Olof
Axelsson redan i sin livstid betalat skulden till denne (StADzg D 11:171, Handlingar 342).  I samma
ärende skrev Ivar Axelsson s å 31/8 (StADzg D 11:173, Handlingar 344).  1486 11/10 mottog han på
Botulf Slemes vägnar 8 viertung av Laurens Skriver, herr Ivars slottsskrivare (C 9 p 87).  148(7)
deklarerade Danzig att Hans Rolefs inte längre var borgare i denna stad, varför Visbyborgmästaren
Trutfelder fick klaga någon annanstans (StADzg D 11:189, Handlingar 360).  1490 24/3 hade han,
jämte Olof Osterland, från Visborg slott emottagit det gods som tillhörde Danzigrådmannen Jörgen
Mant - och som varit beslagtaget - för vidare befordran till denne (HUB XI 347).  Sittande borgmästare
samma datum, jämte den tyske Laurens Bredenschede, då de beseglade och vidimerade ett brev (HUB
XI 348).  Hans Sigill: ”SIGILL KNUT TREUTFELDER” (Personsigill 1450, AGW III fol 1173).  oo
Beata Knipensere, änka efter rådmannen Tile Rammesberch.

1480

Olof Bonsack:  Son till rådman Johannes Bonsack.  Född i Visby omkring 1425.  Borgare i Visby 1474,
då han förde 300 klipping till Danzig (DanPfb III p 4).  Av hustruns frutitel att döma har han varit
gotländsk rådman i Visby omkring 1480.  oo Elisabet Halekow.

Olof Belle:  Född i Visby omkring 1430.  Kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1476 24/5 (VDA pergbr 1476 24/
5).  Detta ämbete innehades så gott som alltid av rådmän, men då Olof nämns utan herrtitel så är det
osäkert om han var sådan. Säkerligen har han dock invalts som gotländsk rådman någon tid därefter.
Det styrks inte minst av att sonsonen (Peter) varit rådman i Stockholm och släkten alltså ännu på 1500-
talet tillhörde samhällets toppskikt.  Son till Cort van Belle.

Hans Schafbo:  Född omkring 1430.  Borgare i Visby(?) 1471, då han jämte Henning Vrome borgade
för Herman Kobrowe som gjorde en delning av ett hus i Stralsund med Morten Bulle, vilket de för
framtiden skulle ha lika rätt till (SLM V 738).  Troligen rådman omkring 1480-1490 då det bör vara
hans vapensköld som avbildar en skata på en gren på den försvunna ”adelstavlan” i Vårfrukyrkan
(Svahnström 1986 s 126).  Son till Johannes Schafbo.

1482

MIKAEL MUNTER:  Född i Visby omkring 1430.  Gotländsk borgmästare där, då han 1482 3/5 med
modern och brodern utställde ett gåvobrev till franciskanerna (VDB 1482 3/5).  1485 9/5 anges att han
var närvarande då Per Boge på sitt kontor, till herr Ivars skrivare, betalade ut den skatt han uppburit i
Kräklinge ting (C 9 p 2).  1486 18/6 seglade hans systerson, Christoffer till Stockholm för herr Ivars
räkning (C 9 p 75v).  Son till borgmästare Matheus Munter.

1484

Botwid Butte:  Född i Visby omkring 1425.  Han avled 1484 och begravdes i S:t Hans’ kyrka (GGW



574c).  Tydligtvis var han då gotländsk rådman, vilket framgår av
vapenskölden.  Son till Olof Butte.

1485

ASSMUS (BRUGGEMAN):  Född omkring 1435.  Tysk
borgmästare 1485 10/11 då han sålde trådguld till fru Magdalenas
behov på Visborg slott, för 3 ½ mark (C 9 p 38v).  S å 22/11 sålde
han 1 stycke brun damast till herr Ivar, för 11 ½ mark (C 9 p 40).

Butte

20/12 sålde han 1 aln ulmersduk till fru Magdalenas småsven på Visborg
slott, för 1 mark (C 9 p 41).  1486 8/1 köpte slottet 1 pund mandel av
honom, för 3 skilling lübskt (C 9 p 48).  S å 4/2 sålde han ett kistlås till
fatburet på slottet, för 1 viertung (C 9 p 48v).  1487 17/3 slutligen köpte
man på slottet ½ skock lök, för 10 skilling lübskt (C 9 p 102).  Kanske
identisk med Assmus Bruggeman som 1492 19/8 hade 1 ½ läst salt(?),

värt 27 mark, på Peter Håkanssens skepp från Lübeck till Skåne (PfzB 1492-1496 I s 205).  Denne var
möjligen son till Claus Bruggeman.

1485

Martin Pisker:  Född omkring 1425.  Han skrevs in vid universitetet i Rostock 1445 15/2 (UnivRo I s
72).  Han avled omkring 1485 och begravdes vid S:t Hans och S:t Per (GGW 610).  Han var då, av
vapenskölden att döma, rådman.  oo Elzebe N, som avled 1505 26/10 och begravdes vid S:t Per och S:t
Hans, bredvid sin svärdotter (GGW 584).

1487

Olof Osterlands gravsten 1505

HERMAN HULSE:  Visbyrådman 1487 13/3, då han erhöll 2
½ mark för 20 pund olja som han sålde till Visborg slott (C 9 p
101v).  Borgmästare 1503 5/5, då han var sigillvittne i en
försäkran som hanseatiska köpmän och skeppare gjorde, om
att de utfått allt det gods och de varor som Jens Holgersson på
Visborg slott beslagtagit (HR 3:IV 407).  1509 21/7 var han
vittne i inventariet över Visborg slott (DRA pergbr 1509 21/7).
1515 10/2 vittne i Asmuss Beffers testamente (VDB 1515 10/
2).

OLOF OSTERLAND:  Född i Visby omkring 1435.
Visbyköpman 1460, då han förde 1 läst fläsk, 1 tunna talg, 4
tunnor ost, ½ tunna smör och 3 tunnor vete till Danzig (DanPfb
I p 5).  1469 förde han 1 schimmesse, för 15 mark, 8 tunnor
fläsk och 2 tunnor talg samma trad (DanPfb II p 48).  Skeppare
på ett 20-marksskepp 1474, då han till samma stad på detta
skepp också förde 2 läster vete, 100 handskar och 1 läst tjära
(DanPfb III p 21).  1475 förde han ett 15-marksskepp med 1 ½
läst tjära, 300 handskar och ½ läst vete till Danzig (DanPfb III
p 62) och 1476, slutligen, antecknas han två gånger med 20-
marksskeppet, i första vändan förandes ½ läst fläsk, ½ läst tjära,
3 tunnor talg, ½ tunna smör, 1 fat tran, 4 tunnor talg och 4 tunnor fläsk (DanPfb III p 102v) samt i den
andra 1 läst strömming, 2 läster tjära, 1000 handskar och 200 ”astrik” (DanPfb III p 143v).  1485 14/



9 erhöll Jacob ”som er medh Österland” 2 mark för ½ skock fat, som Olof Amundsson köpte av honom
för slottets behov (C 9 p 31v).  Rådman 1487 12/4, då han sålde 1 skeppspund + 6 lispund humle till
Visborg slott för 20 ½ mark (C 9 p 107).  Borgmästare 1490 24/3 då han, jämte Kuntze Trutfelder, från
Visborg slott emottagit det gods som tillhörde Danzigrådmannen Jörgen Mant - och som varit beslagtaget
- för vidare befordran till denne (HUB XI 347).  S å, 24/7, mottog han de utestående fordringar som
Hans Vorman hade i Visby och som Cord Lindow och Jacob Owerskerer indrivit (StADzg D 11:195).
1492 23/7 uppmanade Visby Danzig att tillrättavisa samme Vorman, vilken farit med otidigheter mot
Österland, trots att det inte var han som utdrivit Vorman ur ämbete och gille (Handlingar 380).  Han
avled 1505 13/8 (GGW 296).

1489

LAURENS BREDENSCHEDE:  Född i Visby omkring 1440.  Tysk borgmästare redan 1489, eftersom
han var sittande sådan 1490 24/3, då han jämte den gutniske Kuntze Trutfelder vidimerade en deklaration
av en skeppare Hans Kruse (HUB XI 348).  1500 9/8 sålde han, jämte Birgitta Brant, ett hus på S:t
Hansgatan till Botulf Vaste (ViLa pergbr 1500 9/8).  1503 5/5 sigillvittne då hanseatiska köpmän
deklarerade sig ha utfått vad som tagits från dem av folk från Visborg slott (HR 3:IV 407).  Son till
borgmästare Gerwin Bredenschede.

1490

CORT LINDOW:  Visbyköpman 1468, då han exporterade 1 packe fällar, värd 16 mark, 1 fat talg och
1 tunna späck till Danzig (DanPfb II p 3v).  På samma trad 1469, då han utförde 2 schimmesse, för 30
mark, 1 tunna smör och 4 tunnor ost (DanPfb II p 57).  Borgmästare i Visby 1490 24/7, då han jämte
Jacob Owerskerer uppbar de fordringar Hans Vorman hade utestående i Visby, och överlämnade dem
till Olof Österland (StADzg D:11:195).  1492 17/5 var han sigillvittne i Mickel Vreses pantbrev (VDB
1492 17/5).  Hans sigill: ”SIGILL CORT LINDOW” (Personsigill 1455, AGW III fol 1161 (har ”lindaw”),
Statens historiska muséum inventarie nr 8173).

1490

Johan van der Lippe:  Född i Visby omkring 1440.  Borgare där ca 1465 och säkert rådman ca 1490-
1500.  Son till rådman Gerdt van der Lippe.

Pauel Prysse:  Född i Visby omkring 1445.  1485 21/12 sålde han två tunnor strömming till Visborg
slott för 5 mark (C 9 p 41v).  1486 12/6 sålde han en stör till herr Ivar Axelssons behov (C 9 p 74).  1487
28/3 sålde han ett band märling för 8 vita (C 9 p 58v).  Sannolikt var han rådsmedlem från omkring
1490.  Han avled 1518 i hög ålder och begravdes i Drottens kyrka, där han också var kyrkvärd (AGM
II s 394).  Son till borgmästare Johan Prysse.

1492

HANS HEKET:  Född omkring 1450.  Visbyköpman 1474 då han till Danzig exporterade 200 skovlar,
1 tunna talg och ½ tunna fett (DanPfb III p 4).  1485 7/3 sålde han en Bremertunna med lök till slottet
för 2 ½ mark + 1 viertung (C 9 p 50v).  1486 29/11 sålde han till samma ställe 1 stycke svart marenborst
för 8 mark (C 9 p 88v).  1487 10/3 köpte slottet av honom 2 tunnor lök för 6 mark, 2 skock kål för 1
mark och 3 dussin ”melther” för 3 viertung (C 9 p 101).  Rådman 1492 17/5, då han var sigillvittne i
Mickel Vreses pantbrev till Vårfrukyrkan (VDB 1492 17/5).  1503 5/5 var han sigillvittne i en försäkran
som hanseatiska köpmän och skeppare gjorde, om att de utfått allt det gods och de varor som Jens
Holgersson på Visborg slott beslagtagit (HR 3:IV 407).  1506 4/4 meddelade Visbyrådet Danzig, att



Jörgen Kristoffersson inte fick hota Heket, då Lucas Meler inte efterlämnat någonting (Handlingar
443).  S å, 2/9, redogjorde han, jämte Ertman Lörber, för länsherren hur det tillgått vid bortrövandet av
ett skepp (HR 3:V 131).  1509 21/7 vittne i inventariet över Visborg slott (DRA pergbr 1509 21/7).
Hans sigill:  ”SIGILL HANS HEKET” (Personsigill 1475, AGW III fol 1161).

Hans/Johan Brant:  Född i Visby omkring 1450. 1481 hade han 13 läster soltes på visbyskepparen
Jacob Hallingssons skepp, som anlände till Reval.  Visbyrådman(?) 1492 1/10, då ”her Johan Brant”
förde 10 (buntar) wismarska lakan, värda 48 mark, på Peter Niemans skepp från Wismar/Rostock till
Lübeck.  Son till Laurens Brant.

1493

Berend Smede:  1492 15/8 hade han 1 terling Nederskt tyg, värt 300 mark, på Henneke Brants skepp
som avseglade till Danzig från Lübeck (PfzB 1492-1496 III s 1379).  S å 22/8 hade han 3 läster salt,
värt 24 mark, på Otto Kreyes skepp från Lübeck till Skåne/Danmark (PfzB 1492-1496 III s 1380).
Dagen efter, på samma skepp och med samma destination, hade han 6 läster salt, värt 108 mark (PfzB
1492-1496 III s 1380).  29/8, slutligen detta år 1492, hade han 3 ½ läst salt, värt 63 mark, från Lübeck
till Ystad (PfzB 1492-1496 III s 1380).  Gotländsk rådman (”her Bernt Smit”) 1493 17/3, då han hade
1 packe, värd 120 mark, på Gotskalk Manderows skepp från Lübeck till Wismar (PfzB 1492-1496 III
s 1380).  1494 29/6 hade han 9 fat emskt öl, som han slapp tulla, på Peter Hakenssons skepp från
Lübeck till Ålborg (PfzB 1492-1496 III s 1380).  Son till rådman Henneke Smede.

1498

Gerdt Nassgard:  Född omkring 1440.  I Reval med brodern Tideman 1475 (PRS V 1110).  Tysk
rådman i Visby(?) 1498 11/5, då han hade sändebud i Reval (PRS V 1188).  Möjligen hade han en son,
Tidrik, 1511 (Bunge s 5).  Son till rådman Tideman Nassgard.

1500

LAURENS BRUN:  Född i Visby omkring 1445.  Gotländsk borgmästare 1500 8/8, då han var sigillvittne
i ett fastebrev (ViLa pergbr).  1509 21/7 vittne i Visborgsinventariet (DRA pergbr).  Sigill: ”SIGILLUM
LAUR[ENS BR]UN” (ViLa pergbr).  Son till Laurens Brun.

1500

Hans Smede:  1492 1/5 med 3 läster salt och 1 schimmesse, värt 114 mark, på Peter Schuttes skepp
som avseglade från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1382).  1492 1/5 hade han 1 schimmesse,
1 packe flakfisk, 2 sostiska flotträn, 8 styck bly, 15 fat osmund, 28 tunnor torsk, 4 skock ”delen”, 600
remmar och 1 läst honung, värt 358 mark, på Hans Schomakers skepp till Lübeck från Danzig (PfzB
1492-1496 III s 1386).  1492 med 3 läster salt och 1 schimmesse, värt 114 mark, på Mattes Smedes
skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1382).  1492 hade han 4 schimmesse, värda 240
mark, på Ludeke Bruggemans skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1383).  1492 med
2 schimmesse, värda 72 mark, på Merten Isenblatts skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III
s 1383).  1492 1/9 med 1 schimmesse, värd 40 mark, på Ludeke Bruggemans skepp från Lübeck till
Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1384).  1492 8/9 hade han 6 läster salt, värt 108 mark, på Henning
Kruses skepp från Lübeck till Skåne (PfzB 1492-1496 III s 1384).  1493 17/3 hade han 2 läster ”herse”,
värt 48 mark, på Merten Isenblatts skepp från till Lübeck från Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1390).
1493 21/4 med 3 schimmesse, värda 108 mark, på Mattes Smedes skepp från Lübeck till Danzig (PfzB
1492-1496 III s 1388).  1493 3/5 i Wilken Stalhots skepp från Lübeck till Danzig med 3 schimmesse,



värda 108 mark (PfzB 1492-1496 III s 1389).  1493 6/6 hade han 1 schimmesse, värd 40 mark, på Peter
Hanssons skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1388).  1493 6/6 med 1 schimmesse,
värd 40 mark, på Merten Isenblatts skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1389).  1493
15/6 förde han 3 läster sill och 1 schimmesse, värt 102 mark, på Mauritz Nickelssons skepp till Lübeck
från Ålborg (PfzB 1492-1496 III s 1390).  1493 8/9 med 2 läster ål, värt 72 mark, på Hans Bomgards
skepp till Lübeck från Wismar/Rostock/Stralsund (PfzB 1492-1496 III s 1391).   1494 efter 29/6 hade
han 1 schimmesse och 2 ½ läst salt, värt 90 mark, på Hans Schomakers skepp från Lübeck till Danzig
(PfzB 1492-1496 III s 1392).   1494 efter 7/7 med 1 schimmesse och 2 ½ läst salt, värt 81 mark, på
Hans Heidemans skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s 1392).   1494 efter 28/7 hade han
1 schimmesse, värd 36 mark, på Mattes Plates skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s
1392).   1494 efter 24/8 hade han 10 läster salt, värt 180 mark, på Laurens Lollandsfarers skepp från
Lübeck till Skåne (PfzB 1492-1496 III s 1393).  1495 efter 7/6 hade han, på Mattes Smedes skepp från
Lübeck till Danzig, 2 läster sill, värt 36 mark (PfzB 1492-1496 III s 1394).  1495 efter 11/11 förde han
2 läster sill, värda 48 mark, på Olof Copmans skepp från Lübeck till Danzig (PfzB 1492-1496 III s
1394).  1496 efter 2/6 hade han 20 läster tjära, värt 180 mark, på Claus Schachts skepp till Lübeck från
Riga (PfzB 1492-1496 III s 1396).  Åtskilligt fler transaktioner gäller säkert Hans Smit i PfzB 1492-
1496, men de är inte möjliga att säkert avskilja mot hans namnar i Stockholm.    Borgare i Visby 1502
14/4 då Visbyrådet bad Danzig att sända dem en fullmakt för att kunna döma i det mål han hade mot en
Markward (Handlingar 429).  Han kallas då för ”Smede”.  Hans Smede måste ha varit sin tids främste
visbyköpman, i samarbete med sin broder Mattes i Danzig, och har säkert tillhört rådet senast omkring
1500.  Son till Gotfrid Smede.

Botwid Kre(ge)nskock:  Född i Visby omkring 1450.  1486 8/5 sålde han 2 läster tomma tunnor till
Visborg slott (C 9 p 55).  1486 30/6 frände till herr Peter (Sonnenweder) på Visborg slott (C 9 p 77v).
1487 1/4 sålde hans hustru ett fat gutniskt öl till samma slott för 5 fyrskillingar (C 9 p 103v).  Troligen
rådsmedlem omkring 1500-1510.  oo(?) N Skriver.  Son till borgmästare Ambrosius Kregenskock.

1503

JACOB GRONENBERCH:  Född omkring 1445.  Visbyköpman 1471, då han till Danzig exporterade
1 läst fläsk och 2 tunnor smör (DanPfb II p 125).  Rådman 1503 5/5 då han var sigillvittne i en försäkran
som hanseatiska köpmän och skeppare gjorde, om att de utfått allt det gods och de varor som Jens
Holgersson på Visborg slott beslagtagit (HR 3:IV 407).  Son till Stralsundsborgaren(?) Johannes
Gronenberch.

1505

Harald Skriver:  Född omkring 1455.  Borgare i Visby då tre döttrar avled 1511 2/2 och begravdes i
S:t Hans’ kyrka (GG II 586).  Av vapenskölden att döma också rådman omkring 1505-1515.  oo(?)
Anna Schafbow.  Son till Christiern Skriver.

1506

ERTMAN LÖRBER:  1493 13/7 anlände ett skepp till Lübeck från Riga med 2 läster tjära, 1 packe lin
och 2 fat lin, redan förtullat, vilket tillhörde honom (PfzB 1492-1496 II s 927).  1494 15/6 hade han på
samma trad 4 läster tjära, 2 fat lin, 1 styck vax, 1 skeppspund kabelgarn och 3 läster aska, värt 142 mark
(PfzB 1492-1496 II s 927) och 1495 1/8 hade han 1 ½ läst garn, 1 ½ fat hampa och ½ skeppspund vax,
värt 132 mark, på samma trad (PfzB 1492-1496 II s 927).  Tysk rådman i Visby 1506 2/9 redogjorde
han, jämte Hans Heket, för länsherren hur det tillgått vid bortrövandet av ett skepp (HR 3:V 131).
Borgmästare 1515 10/2 och vittne i Assmus Beffers testamente (VDB 1515 10/2).



1507

HERMAN ULTZEN:  Tysk visbyborgmästare 1507 då han kvitterade pengar i Lübeck (Personsigill
1475, Lreg 1507).  Hans sigill: ”SIGILL HERMEN ULZEN” (Personsigill 1475, Lreg 1507).

1509

HANS QWIE:  Född omkring 1455.  Gotländsk borgmästare 1509 21/7, då han var vittne i inventariet
över Visborg slott (DRA pergbr 1509 21/7).  Son till Lasse Qwie.

HANS VISCHER:  Rådman 1509 21/7, då han var vittne i inventariet över Visborg slott (DRA pergbr
1509 21/7).

ESBJÖRN PEDERSSÖN:  Gotländsk rådman, av dansk härkomst, då han 1509 21/7 var vittne i
inventariet över Visborg slott (DRA pergbr 1509 21/7).

1514

BERTEL GOLTSMIT:  Född omkring 1455.  Gotländsk rådman då han avled 1514 15/12 och begravdes
i S:t Hans kyrka (GG II 587).  Son till Jöns Goltsmit.

1515

CLAUS/NIKLES HOLSTE:  Född i Visby omkring 1460.  1485 18/11 portväktare på Visborg slott,
då han fick 2 mark på order av Ivar Axelsson (C 9 p 39v).  Samma år, 23/12, erhöll han 6 mark vita i
vintersvenlön (C 9 p 46v).  1486 14/5 fick han sommarsvenlön med samma summa (C 9 p 59) och 1487
2/2 åter lika mycket i vintersvenlön (C 9 p 95v).  1508 8/8 nämns han, jämte Sören Norrby, Wilhelm van
Velde och Wolter van Vechta, som danske konungens befälhavare till sjöss, under Jens Holgersson
(RevReg II 266).  Tysk rådman i Visby 1515 10/2, då han jämte Cort Slott var verkställare i vännen
Asmuss Beffers testamente (VDB 1515 10/2).  Förmodligen identisk med den herr Claus som 1523 7/
8 var på ett skepp till Köpenhamn (RB 1523 p 92v).  Han torde då ha varit borgmästare.  Son till
visbyskepparen Hans Holste och bror till stockholmsborgmästaren Gorius Holste.

ASSMUS BEFFER:  Född i Brackel i Westfalen (VDB 1515 10/2).  Troligen inflyttad till Visby
omkring 1490/1500.  Han gjorde sitt testamente 1515 10/2 och var troligen redan tysk rådman då
(VDB 1515 10/2).  Definitivt rådman 1518, då han omtalas på en lapp med räkenskaper av kyrkoherden
vid Vårfrukyrkan som givit Hans Beffer 30 mark och 7 skilling (ViLa: Domkapitlets inkomna handlingar
V p 1).  Sista gången omtalas han 1520, då han utställt en fullmakt för Jacob Swert att utfå 68 mark och
1 skilling från samme kyrkoherde (ViLa: Domkapitlets inkomna handlingar V p 1).

1523

Severin Brun:  Född i Visby omkring 1475.  Troligen gotländsk rådman i Visby då han sändes med
Sören Norrbys bark ”Sassen” till Ryssland, efter 21/9 1523, där han i Moskva 29/11 s å utverkade lejd
för för samme Norrby (Larsson s 20).  Han mottog vid sin resa till Ösel 7 ”skör” och de påböter som
drabbade Elias Skymnings i Fleringe i form av 4 lamm, 8 får och ytterligare 8 får och 4 lamm (RB 1523
p 28).  Son till borgmästare Laurens Brun.

Hans Remensnider:  Född i Visby omkring 1465.  Möjligen densamme som före 1494 12/5 varit



”gesäll” i Bergen och medverkat när Rostockrådmannen Herman Woltersdorps gods belagts med kvarstad
(HUB XI 736).  1518-1520 gjorde han utbetalningar till sin kusin Jacob Swert, som kyrkvärd vid
Vårfrukyrkan (ViLa: Domkapitlets inkomna handlingar V p 1).  1523 7/3 rådman(?), då han jämte
Anders van Hatten å jungfru Mechtilds uti ”Hoppelyt” vägnar sålde ett Kålgårdsrum väster om
Vårfrukyrkan till kyrkoherden där, herr Jacob Dantzke (VARA 1523 7/3).  1529 25/4 gotländsk
rådsborgensman för Jacob Wange jämte den tyske Hans Dutske och den danske Henrik Möller (ViLa
pergbr 1529 25/4).  Son till Laurens Remensnider.

1524

PEDER REMPE:  Född omkring 1470.  Dansk rådman i Visby 14/3 1524, då han före detta datum
varit Sören Norrbys sändebud till Danmark (HR 3:VIII 716, Larsson s 33).  Son till Anders Rempe.

1528

ASSER NIELSSÖN:  Dansk borgmästare 1528, då han, Dominik van der Lippe och Morten Priheine
hade utfått vardera 3 lödiga mark och 2 lod silver som ”ranson” i Drottens kyrka (AGM II s 396).  1531
18/3 hade han, jämte Jörgen Jute uppburit silver sim Heine Hylse gömt från franciskanerkonventet
(AGM II s 397).  S å, 1/5, i förhandlingar med länsherren i S:t Hans’ kyrka (Lreg, DRA Henrik
Rosencrantz arkiv).  1532 16/5 ombud för staden att underhandla med gotländska landsbygden i Roma
(ViLa pergbr).  1538 22/6 utfärdade han med tio övriga rådsmedlemmar hyllningsbrev till kung Christian
III (DRA pergbr 1538 22/6).

DOMINIK van der LIPPE:  Född i Visby omkring 1470.  Tysk borgmästare 1528, då han jämte Claus
Owerskerer fick ut den stora kalk som troddes vara en guldkalk och 100 mark reda penningar ur
Drottens kyrka, samt till 1531 för egen del 1 mark, 20 mark klipping och 1 rhensk gulden, samt 34 lod
silver som han löste sin ”ranswn” med (AGM II s 393, 395).  1531 1/5 stadens ombud för förhandlingar
med länsherren i S:t Hans’ kyrka (Lreg).  Han avled förmodligen i farsoten 1533.  Son till rådman
Johan van der Lippe.

MORTEN PRYSSE:  Född i Visby omkring 1475.  Han efterträdde fadern som kyrkvärd vid Drotten
1518 (AGM II s 394, 396).  Sannolikt gällde det även platsen i rådet.  Borgmästare 1528, då han och
andra började ta ut sina ”ransoner” ur Visbykyrkorna (AGM II s 394, 396).  Som siste kyrkvärd vid
Drotten blev han sedan skyldig att 1531, vid länsherrens räfst, redovisa vart kyrkornas klenoder tagit
vägen efter reformationen.  1531 1/5 var han Visbygotlänningarnas borgmästare vid förhandlingar med
länsherren, herr Henrik Rosencrantz, i S:t Hans kyrka (Lreg, DRA Hinric Rosencrantz arkiv 1531 1/5).
Han avled möjligen i pesten 1533 (före 1535 då han var efterträdd på borgmästarposten).  Son till
rådman Pauel Prysse.

MORTEN PRIHEINE:  Dansk borgmästare 1528, då han, Dominik van der Lippe och Asser Nilssön
hade utfått vardera 3 lödiga mark och 2 lod silver som ”ranson” i Drottens kyrka (AGM II s 396).  Han
var borgmästare ännu 1531, då deklarationen för Drottens kyrka sammanställdes av borgmästaren
Morten Prysse.

CLAUS OWERSKERER:  1518 blev han, jämte Morten Prysse kyrkvärd vid Drottens kyrka (AGM
II s 394).  Rådman 1528, då han i midfastan, jämte Dominik van der Lippe fick ut den stora kalk som
man trodde var en guldkalk och 100 mark reda penningar den tid då staden drog till Köpenhamn i trätan
de hade med Pauel Sestedt på Visborg slott (AGM II s 395).  1531 levererade han klenoder från
Drottens kyrka till länsherren (AGM II s 393).  Bl a 20 mark, 1 rhensk gulden och 1 liten klocka som
han själv innehaft.  S å redovisar dock Morten Prysse att Owerskerer tagit 30 mark och 1 gulden från



kyrkan (AGM II s 395).  Son till Jacob Owerskerer.

1529

HANS TYDSKE:  Född omkring 1490.  1516 2/6 sändebud till Reval angående Gotenhof (RevReg II
270).  1529 25/4 tysk rådman, då han jämte Hans Remensnider och Henrik Möllere borgade för Jacob
Wange vid dennes frigivning (ViLa pergbr 1529 25/4).  1531 antecknas han för att ur S:t Pers kyrka ha
tagit ”12 lod” (AGM II s 394).  S å var han också procurator för Helgeands (AGM II s 394).  1532 31/
3 en av tio borgare som gick i borgen för Heine Hylse (DRA Henrik Rosencrantz arkiv).  S å, 16/5,
utsedd till ombud att förhandla med den gotländska landsbygden i Roma (ViLa pergbr 1532 16/5).
1538 22/6 var han med och utfärdade hyllningsbrev till Christian III på rådhuset (DRA pergbr 1538 22/
6).  1546 22/4 var han vittne i Nils Jute Pilgords testamente (ViLa pergbr 1546 22/4).  Son till Claus
Tydske.

1531

JÖRGEN DINKELSPIL:  Född i Visby omkring 1490.  Tysk rådman 1531, då han dels ”lånat” 4
pund vax ur S:t Lars’ kyrka (AGM II s 391), dels ”försatt” en liten kalk för 16 mark i Helgeands, till de
sjukas bästa (AGM II s 394).  1532 16/5 beseglade han fullmakten för dem som skulle underhandla med
Gotlands landsbygd (ViLa pergbr 1532 16/5).  Borgmästare 1538 22/6, då han och det övriga rådet
hyllade Kristian III på rådhuset i Visby (DRA pergbr 1538 22/6).  Son till Hans Dinkelspil.

LUDEKE BARTLOD:  Rådman och Visbygotlänningarnas procurator för Helgeands 1531 (AGM II
s 394).

JÖRGEN JUTE:  Dansk rådman 1531 18/3, då han redovisade inventarier från S:ta Katarina (AGM II
s 397).  1532 16/5 ombud att förhandla med den gotländska landsbygden (ViLa pergbr 1532 16/5).
1535 21/10 borgmästare, då han var med och överlämnade seninkommet ”körksillfver” (DRA pergbr).
1538 22/6 deltog han på rådhuset i hyllningen av Christian III, som dansk kung (DRA D 13 skabe 43).

MATS SELLANDSFARER:  Dansk rådman 1531 21/8, då han fick inlämna en skriftlig förklaring till
länsherren, att han förtalt allt han kände till om kyrksilvret (AGM II s 386).  1538 22/6 deltog han i
rådets hyllningsbrev till kung Christian III (DRA skaabe 43, D 13).

HANS SNIDER:  Gotländsk rådman 1531, då han ur Drottens kyrka erhållit 1 mark (AGM II s 393,
395).  1532 16/5 då han beseglade fullmakten för ombuden till förhandlingarna med gotlands landsbygd
(ViLa pergbr 1532 16/5).  Borgmästare 1535 21/10, då han var med om att återlämna seninkommet
kyrksilver (DRA skabe 43 D 13).  1536 3/8 sändebud till Danmark för att å stadens vägnar svära
Christian III trohetsed (DRA D 13).  Han kallas då ”Hans Skreder”.  1538 22/6 deltog han på rådhuset
i rådets hyllningsbrev till samme Christian III (DRA skabe 43, D 13).  oo(?) N, dotter till Dominik van
der Lippe.

1535

ANDERS REMPE:  Född omkring 1500.  1531 1/5 medlem av de 24 då han var ombud i S:t Hans
kyrka för förhandlingar med länsherren (Lreg, ViLa pergbr 1531 1/5).  1532 16/5 utfärdade han med
andra fullmakt för ombud att förhandla med landet i Roma (ViLa pergbr 1532 16/5).  Dansk rådman
1535 21/10 då han å rådets vägnar förvarat kyrksilver (DRA skabe 43 D 13 1536 21/10).  1536 3/8 ett
av fyra ombud, sändebud för att svära trohetsed till kung Christian (DRA D 13 1536 3/8).  1538 22/6
undertecknade han rådets hyllningsbrev till samme kung (DRA skabe 43 D 13 1538 22/6).  1542,



fredagen före 22/9, stod hans hustru fadder till Måns Komangers dotter (B 99 p 71).  1551 24/6
upprättade han sitt testamente och gav de närmaste 20 mark gotländskt och ett hus med kålhage vid
Österport, åt Vårfrukyrkan 10 mark, åt de båda predikanterna där 1 daler (var) och åt de fattiga 20
mark, samt återstoden till hustrun (ViLa pergbr 1551 24/6).  1559 28/1 gjorde han nytt testamente, då
de närmsta släktingarna fick ett hus med gårdsrum och kålgårdar vid Österport, Vårfrukyrkan 10 mark
gotländskt, predikanterna där 1 daler, de fattiga i staden en ny liten stuga med gårdsrum norr om Olof
Sniders och hustrun det resterande (ViLa pergbr 1559 28/1).  oo Barbro/Barbara N som 1542 stod
fadder (B 99 p 70) och ihågkoms i makens testamenten 1551 och 1559.  Tydligtvis var de barnlösa.

1536

JÖRGEN DRINGELSBERCH:  Född omkring 1475.  Tysk borgmästare 1536 3/8, då han var ett av
Visbys sändebud i Köpenhamn, för att svära trohetsed till Kristian III (DRA D 13 pergbr 1536 3/8).
Son till Marcus Dringelberch.

1538

HANS LOLLANDSFARER:  Visbyborgare 1532 31/3, då han jämte andra Visbyborgare utsällde en
borgen för Heine Hylse (DRA Henrik Rosencrantzs arkiv 1532 31/3).  Dansk rådman 1538 22/6, då
han är med i rådets hyllningsbrev till Christian III (DRA skaabe 43 D 13).  1546 22/4 borgmästare,
verställare i Nils Jute Pilgords testamente (ViLa pergbr 1546 22/4).

NIELS JUTE PILGORD:  Dansk rådman 1538 22/6, då han på rådhuset i hyllningen av Christian III,
som dansk kung (DRA D 13 skabe 43).  1546 22/4 anges han endast som borgare, då han utfärdade sitt
testamente.  Han gav då åt länsherren, Eler Hardenberg, sina bästa ”ossen”, som fanns hos Hans Qwie
i Stenkumla, åt jungfru Mette Hardenberg en guldring, åt sina närmaste arvingar 10 mark gotländskt.
Återstoden av egendomen och andelen i ett hus skulle vid hans död tillfalla Helgeands (ViLa pergbr
1546 22/4).  Uppenbarligen var han son till en kvinna av släkten Pilgord och förde även hennes namn.

PER van NEGYTER:  Tysk rådman 1538 22/6, då han är med i rådets hyllningsbrev till kung Christian
III (DRA skabe 43, D 13).

1546

CHRISTEN SKRIVER:  Född i Visby omkring 1515.  Borgare 1544, då han skänkte ett tak till
prediksstolen i stadskyrkan (Strelow p 266).  Rådman 1546 22/4, vittne i Niels Jutes testamente (ViLa
pergbr 1546 22/4).  Han blev borgmästare 1548 (GGW 248, Svahnström 1986 s 91) och som sådan
uppträder han 1551 24/6, då han var verkställare i Anders Rempes testamente (ViLa pergbr 1551 24/6).
1555 13/5 befriades han av kungen från att erlägga 100 daler i ett ärekränkningsmål mot Peder Jute,
vilken han skulle ha beskyllt för att ha utfört malt ur Helgeands för att brygga öl i staden (KanBB 1555
13/5).  1561 12/3 var han en av representanterna som för Visbyrådets räkning underskrev förlikningen
med den gotländska landsbygden (ViLa papbr 1561 12/3).  Han avled 1576 17/5 (GGW 248, Svahnström
1986 s 91).  Son till Niels Skriver.

1548

HANS KOSTER:  Född omkring 1495.  Borgare i Visby 1532 31/3, då han jämte andra Visbyborgare
ställde ut borgen för Heine Hulse (DRA Henrik Rosencrantz’ arkiv).  1536 3/8 var han menighetens
ombud till Danmark för att hylla Christian III (DRA D 13).  Dansk rådman 1548 ca 31/5, då han jämte
tre andra rådmän utställde en borgen för Claus Warner (ViLa papbr 1548 onsdagen i pingsten).  1551



24/6 vittne i Anders Rempes testamente (ViLa pergbr 1551 24/6).  Son till Claus Koster.

OLOF KOLGORD:  Gotländsk rådman 1548 ca 31/5, då han jämte en tysk och två danska rådskollegor
utfärdade en borgensförbindelse för ett lån som Claus Warner tog hos Vårfrukyrkans föreståndare
(ViLa papbr 1548 onsdagen i Pingsten).

JÖRGEN van MINDEN:  Visbyborgare 1532 16/5, då han, som en av Rotemästarna, jämte andra
borgare utställde en fullmakt för förhandlingar med Gotlands landsbygd (ViLa pergbr 1532 16/5).
Rådman 1548 ca 31/5, då han med tre andra rådmän ställde ut en borgen för Claus Warner (ViLa papbr
onsdagen i pingsten).  Byfogde 1556 18/10, då danske kungen tillhöll Otte Rud, att avkräva honom och
Hans Lackentris borgen att möta upp i rätten när så kräves, då de hade skickat sig otillbörligen i saken
mot Rassmus Skriver (KanBB).

MAGNUS RABO:  Dansk rådman 1548 ca 31/5 då han med tre andra rådmän ställde ut en borgen för
Claus Warner (ViLa papbr onsdagen i pingsten).

1551

LAURENS BURGE:  Gotländsk rådman 1551 24/6 då han bevittnade ett testamente (ViLa pergbr
1551 24/6).  Borgmästare 1553 28/6, då han jämte den tyske Gert van Kölne och landsdomaren Olof
Gertarve anfört klagomål till danske konungen Kristian III (ViLa papbr 1553 28/6).  1555 kom han
jämte Claus Slagter, Laurens Kannengeter och Olof Helsingör i tvist med resten av rådet och borgerskapet
och uppehöll sig ett år i Köpenhamn.  1556 15/10 utfärdade konungens rättarting en dom mellan
honom och Claus Slagter å ena sidan, Rassmus Skriver å andra, då han felaktigt dömt den sistnämnde
som lögnare (KanBB).  1556 17/10 utfärdade Kristian III ett beskärmelsebrv för dem så de kunde
återvända och förlika sig (ViLa papbr 1556 17/10).  1559 28/1 vittne i ett testamente (ViLa pergbr 1559
28/1).  1561 12/3 var han för stadens del med och beseglade ett förlikningsbrev mellan stad och land
(ViLa papbr 1561 12/3).

CLAUS OLOF MATSSON:  Gotländsk rådman 1551 24/6 och 1559 28/1, då han var
testamentsverkställare i Anders Rempes testamente (ViLa pergbr 1551 24/6 och 1559 28/1).

1553

GERDT van KÖLNE:  Tysk borgmästare 1553 24/6 då han var sändebud i Köpenhamn för att framföra
besvär (ViLa papbr 1553 24/6).

1554

LAURITZ KANNENGETER:  Född i Visby omkring 1500.  Tysk rådman 1554 7/11, då han jämte
Rassmus Remensnider var sändebud till Köpenhamn för att klaga över slottsfolkets på Visborg handel
ute på ön (KanBB 1554 7/11).  1556 16/10 hade han jämte Olof Helsingör anfört klagomål hos konungen
rörande att slottsfolket inte följde de regler som uppgjorts mellan dem, köpmännen och den gotländska
menigheten (KanBB 1556 16/10).  Dagen efter utfärdade Kristian III ett beskärmelsebrev och tog
honom, Laurens Burge, Claus Slagter och Olof Helsingör i sitt hägn, värn, fred och beskärmelse (ViLa
papbr).  Bakgrunden till det var att de fyra ett år tidigare fått gå i landsflykt i Köpenhamn, för att de å
rådets vägnar orättfärdigt utsatt Rassmus Skriver för dom som lögnare och hudflängt honom (Dick
Wase; Arvet efter Lutgard Pedersdotter, eller Nog kunde man förr också.  Orä fållk nr 2 1998).
Borgmästare 1558 27/1 då han ”förtalat sig” inför konungen, varför länsherren ålades att undersöka
(KanBB 1558 27/1).  1559 28/1 vittne i Anders Rempes testamente (ViLa pergbr 1559 28/1).  S å 17/



4 fick han befallning att till Christoffer Hvitfeld leverera de 900 daler som
han mottagit av Otte Rud till renovering av S:ta Katarinas kyrka (KanBB
1559 17/4).  1560 28/6 låg dessa pengar på skrivarstuen på slottet, då
borgarna ville ha ut dem för att iståndsätta kyrkan (KanBB 1560 28/6).
1561 12/3 beseglade han och de andra i rådet ett förlikningsbrev mellan
stad och land på Gutestugan i Visby (ViLa papbr 1561 12/3).  1555 var
han förlovad med Anna, vilken under hans landsflykt i Köpenhamn 1555-
1556 bedrog honom med studenten Peder, son till herr Rassmus i Barlingbo.
Sju veckor efter Lauritz hemkomst födde hon dottern Lutgard som i sitt
andra äktenskap var förmäld med Hans Turritz och efter vilken en
omfattande arvstvist fördes i Visby 1628-1631 (Dick Wase; Arvet efter
Lutgard Pedersdotter, eller Nog kunde man förr också.  Orä fållk nr 2
1998).  Lutgard avled 1628 29/4 (Svahnström 1986 s 99).  Anna själv

Kannengeter

avled kort efter Lutgards födsel under bardskärarens händer (RRprot 1630 20/7).  oo efter 1556 NN
(Dick Wase; Arvet efter Lutgard Pedersdotter, eller Nog kunde man förr också.  Orä fållk nr 2 1998).
Son till Olof Kannengeter.

RASSMUS HANSSON REMENSNIDER:  Född omkring 1495.  Gotländsk rådman 1554 7/11, då
han jämte Laurens Kannengeter var sändebud till Köpenhamn för att klaga över slottsfolkets på Visborg
handel ute på ön (KanBB 1554 7/11).

1556

CLAUS SLAKTER:  Dansk borgmästare 1556 15/10 då konungens rättarting utfärdade en dom mellan
honom och Laurens Burge å ena sidan, Rassmus Skriver å andra, då han felaktigt dömt den sistnämnde
som lögnare (KanBB).  Två dagar senare utfärdade konungen ett öppet beskärmelsebrev för honom,
Laurens Burge, Laurens Kannengeter och Olof Helsingør (ViLa papbr 1556 17/10).  1561 12/3 var han
med och beseglade förlikningen mellan Visby och gotländska landsbygden (ViLa papbr 1561 12/3).

OLOF HELSINGÖR:  Dansk rådman 1556 16/10, då han jämte Laurens Kannengeter var sändebud
i Köpenhamn för att klaga över, att slottstjänarna bröt mot de bestämmelser som kungen uppsatt rörande
rättigheter för handel (KanBB).  Dagen efter utfärdade konungen ett öppet beskärmelsebrev för honom,
Claus Slakter, Laurens Burge och Laurens Kannengeter (ViLa papbr).

1561

CHRISTOFFER HENNING:  Rådman 1561 12/3, då han var med och beseglade förlikningen mellan
Visby och gotländska landsbygden (ViLa papbr 1561 12/3).  Hans änka, Katrine Hennings avhände sig
1574 2/3 sin fäderneärvda gård, Stenstugu, i Fröjel socken, halv femtonde markelej jord, till Jacob
Stenstufver för 60 mark gotländskt (ViLa papbr 1574 2/3).

JÖRGEN GOLTSMIT:  Född omkring 1515.  Borgare 1554 ca 29/6, då han var kyrkvärd vid
stadskyrkan (ViLa papbr 1554 ca 29/6).  Gotländsk rådman 1561 12/3 då han för stadens del var med
och undertecknade förlikningsbrevet mellan stad och land på Gutestuen (ViLa papbr 1561 12/3).  Son
till Anders Goltsmit.

PETER SKREDER:  Född i Visby omkring 1510. Rådman i Visby 1561 12/3, då han var en av dem
som utfärdade ett förlikningsbrev mellan stad och land (ViLa papbr 1561 12/3).  1584 22/6 var han med
och utfärdade fullmakt för fem ombud att resa till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa
papbr 1584 22/6).  1585 ålåg det honom att utbetala 4 skilling danska i årsränta som åminnelsepengar



till Vårfrukyrkan ur Claus Kannengeters hus (Gotländskt arkiv 1933 s 53).  1586 9/5 var han med och
utfärdade ett fastebrev på en hage vid Diuels kulle, Bergheåkern och en äng i Tunqvie (ViLa pergbr
1586 9/5).  S å 13/10, var han med och utfärdade skötebrev för sonen(?) Thomas’ köp från Signe
Lauritsdotter av ett stenhus norr om Vårfrukyrkan (VDB 1586 13/10).  1589 och 1590 6/8 i domkapitlets
protokoll (VDP 2f 41h, 2f 46h).  Son till Henrik Skreder.

RASSMUS SKRIVER:  1555 fick Laurens Burge, Claus Slagter, Lauritz Kannengeter och Olof
Helsingör gå i landsflykt, för att de å rådets vägnar orättfärdigt utsatt Rassmus för en dom att vara
lögnare och därefter hudflängt honom.  1556 17/10 utfärdade konungens rättarting dom i frågan (ViLa
papbr 1556 17/10).  Dansk rådman 1561 12/3, då han som en av representanterna för Visbyrådet
underskrev förlikningen med den gotländska landsbygden (ViLa papbr 1561 12/3).  1563 21/5 ålades
länsherren Jens Bille att köpa hans gård för ryska köpmäns räkning (KanBB 1561-1565 s 252).  Son till
Lauritz Skriver.

1584

HANS KOSTER:  Född omkring 1525.  Dansk borgmästare 1584 22/6 då han var ombud för att resa
till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  Före 1585 hade han, jämte Nils
Skriver och Nils Christensson, lånat pengar av länsherren Emike Kaas, vilka pengar Visbyrådet dömt
som återbetalda, men Jörgen Emikesson Kaas hos kunglig majestät krävde åter, med motiveringen att
det var felaktiga bevis som anförts.  Målet återremitterades därför till rådhusrätten 1599 4/12 (ViLa
papbr 1599 4/2).  1585 brukade han Pilhagen, för vilken han årligen betalade 3 mark danska till
Vårfrukyrkan (Gotländskt arkiv 1933 s 51).  1586 9/5 utfärdade han med andra rådsmedlemmar ett
fastebrev (ViLa pergbr 1585 9/5).  Senast s å 13/10, då han jämte andra rådsmedlemmar utfärdade ett
skötebrev (VDB 1586 13/10).  Son till rådman Hans Koster.

NIELS SKRIVER SCHAFBO:  1566 skrevs han in vid universitetet i Rostock (UnivRo II s 160).
1578 8/11 inkvarterades en av fyra ryska bojarer i hans understuga vid stranden (Strelow p 282).  Enligt
Strelow var han då borgmästare, vilket inte är avgjort, eftersom han då bara kan ha varit kring de
trettio.  Säkert dansk borgmästare 1584 22/6, ombud att resa till Lund för att hylla hertig Christian som
kung (ViLa papbr 1584 22/6).  1585 föreståndare för Helgeandshospitalet, då han mottog tretton brev
rörande detta (Gotländskt arkiv 1933 s 60).  1586 6/6 mottog han å hospitalets vägnar en åker av
superintendenten Moritz Glad (ViLa pergbr 1586 6/6).  Som föreståndare för samma hospital bytte han
samma datum åkern mot en annan (ViLa pergbr 1586 6/6).  1586 13/10 då han jämte andra
rådsmedlemmar utfärdade ett skötebrev (VDB).  S å i domkapitlets protokoll (VDP 2f 34h).  Så också
1590 6/8 (VDP 2f 46h).  1592 17/1 Erhöll han av kunglig majestät rätt till 30 gamla daler i årligt
underhåll, då han i lång tid tjänat som slottsskrivare och sedan som borgmästare och därför måst försumma
sin näring mycket (KanBB).  1592 19/7 vittne i ett fastebrev (ViLa pergbr 1592 19/7).  S å 4/12 sålde
han å stadens vägnar ett stenhus till Skomakarelaget (ViLa pergbr 1592 4/12).  1597 10/1 utfärdade han
med övriga rådet en skråordning för snickarna i staden (ViLa papbr 1597 10/1).  1599 4/2 Anklagade
Jörgen Emikesson Kaas honom, Hans Koster och Nils Christensson för att ha lånat pengar av fadern,
länsherren Emike Kaas, före 1585, vilka penagr Visbyrådet dömt som återbetalade.  Mot denne dom
invände dock Kaas hos konungen, att den skulle ha varit dömd på felaktiga bevis, varför fallet
återremitterades till Visby (ViLa papbr 1599 4/2).  S å hade han önskemål angående en skuldförbindelse,
att skänka Vårfrukyrkan 1000 takstenar från Lübeck, som gottgörelse av en skuld om 30 daler han en
tid haft innestående utan ränta.  Skulden kom från en väderkvarn som kyrkvärdarna sålde och var nu
betald till organisten å kyrkans vägnar, varför Skafbo anhöll om att återfå sin förbindelse (ViLa papbr
1599).  Skuldförbindelsen återlämnades också av kyrkvärden Henrik Ebelink.  1600 skänkte han med
resten av rådet en ny orgel till stadskyrkan (Svahnström 1986 s 41).  1605 30/11 föreståndare för
Helgeands, då han mot en betning, kallad Munkebos betning mellan Endre- och Follingboväg, från



Claus Hansen för hospitalet bytte till sig två tunnland åker söder om S:t Nicolai, med ett nedfallet
stenhus, köpt av Claus Wolt.  Denne i sin tur hade ärvt det efter Samuel Hansten (ViLa pergbr 1605 30/
11).  1606 10/3 var han med och utfärdade ett fastebrev (ViLa pergbr 1606 10/3).  Han levde ännu 1609
20/6 (RRprot 1625 5/7).  oo(?) N Holste.  Son till borgmästare Christen Skriver.

NIELS CHRISTENSSÖN:  Dansk rådman 1584 22/6, då han var med och utställde fullmakt för fem
ombud som skulle åka till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  Före
1585 hade han, jämte Hans Koster och Nils Skriver, lånat pengar av länsherren Emike Kaas, vilka
pengar Visbyrådet dömt som återbetalda, men Jörgen Emikesson Kaas hos kunglig majestät krävde
åter, med motiveringen att det var felaktiga bevis som anförts.  Målet återremitterades därför till
rådhusrätten 1599 4/12 (ViLa papbr 1599 4/2).

TÖGER CHRISTENSSÖN:  Dansk rådman 1584 22/6, då han var med och utställde fullmakt för fem
ombud som skulle åka till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  1586 9/
5 var han förmyndare för Rolof Bruers änka, Karin, och hennes barn, då dessa köpte en hage vid Diuels
kulle, Bergheåkern och en äng i Tuneqvie, mellan Kyrkängen och Borgmästarens äng (ViLa pergbr
1586 9/5).  1586 13/10 då han jämte andra rådsmedlemmar utfärdade ett skötebrev (VDB).  1589 i
Visby stifts protokoll (VS 2f 41h).  1590 6/8 i Visby stifts protokoll (VS 2f 46h).

HANS EBELINK:  Född ca 1545.  Kyrkvärd vid Vårfrukyrkan 1581 (Strelow
p 283).  Tysk rådman 1584 22/6, då han var med och utfärdade fullmakt för de
fem ombud som skulle resa till Lund för att hylla hertig Christian som kung
(ViLa papbr 1584 22/6).  1585 brukade han en betning ovanför Jungfrustigen,
vid Knut Remensniders betning (Gotländskt arkiv 1933 s 51).  Han avled troligen
i pesten samma år och hans gravsten anger hans monogram, H[ans] N[icolai]
E[belink] (GGW 140).  Ca 1615 vände sig borgmästare och råd till Offe Giedde
för att utfå handlingarna rörande arvet efter borgaren Hans Ebelink, vilka
handlingar utgivits av Assmus Wiss till Gieddes salig fader ”nagon aar for leden”,
då han mottagit arvsmedlen av Albrekt Tusbek.  Ebelink hade arvingar i Tyskland,
vilka tydligen vänt sig till danske konungen som nu stämt in borgerskapet, att

Ebelink

sända Daniel Jenssen som fullmäktig till Giedde för att erhålla handlingarna (ViLa papbr ca 1615).
Sannolikt gift med N, syster till Offe Giedde.  Son till Claus Ebelink.

OLOF CLAUSSON:  Rådman 1584 22/6, då han var med och utställde fullmakt för fem ombud som
skulle åka till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbre 1584 22/6).  1585 hade han, att
med Olof Laurensson att för Helga lekamens åker årligen betala 1 ½ mark danska i åminnelsepengar till
Vårfrukyrkan (Gotländskt arkiv 1933 s 53).  1589 och 1590 6/8 i Visby stifts protokoll (VS 2f 41h, 2f
46h).  1591 30/12 vittne i ett fastebrev (ViLa pergbr 1591 30/12).  Så även 1592 4/12 (ViLa pergbr
1592 4/12).  1593 15/6 köpte han av Peter Halsfred i Dede ting Broänge, som låg mellan Dede åker och
Hagwers åker i Follingbo socken (ViLa papbr 1593 15/6).  1597 10/1 var han med och utfärdade en
skråordning för snickarna (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var han med och donerade en orgel till
Vårfrukyrkan (Svahnström s 41).  1603 i en längd (ViLa pergbr 1603).  Han avled 1619 9/3 (GG I 20).
oo Margreta Hansdotter, som avled 1602 1/3 (GG I 20).

CHRISTEN HARBO:  Dansk rådman 1584 22/6, då han var med och utfärdade fullmakt för fem
ombud att resa till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr).  1585 brukade han ett rum
på S:t Hans kyrkogård, för 12 skilling årligen att erläggas till Vårfrukyrkan (ViLa papbr).

HANS DUSINK:  Född omkring 1525.  Tysk rådman 1584 22/6, då han var med och utfärdade fullmakt
för fem ombud att resa till Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  Troligen



har han avlidit 1585.

NIELS MATSSÖN:  Dansk rådman 1584 22/6 då han var utsedd som ett av ombuden att resa till Lund
för att hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  1585 brukade han stora änget innanför
Jungfrustigen för 3 lass hö till Vårfrukyrkan (Gotländskt arkiv 1933 s 50).  S å brukade han ett gårdsrum
på S:t Hans’ kyrkogård för 12 skilling (Ibidem s 60) och 20/11 mottog han, som föreståndare vid
Helgenads, tretton brev från Vårfrukyrkan (Ibidem s 60).  1586 9/5 var han med och utfärdade ett
fastebrev (ViLa pergbr 1586 9/5).  S å 6/6 mottog han å de fattiges vid Helgeands vägnar Jacob
Sudergordes gård (ViLa pergbr 1586 6/6).  Samma datum bytta han för Helgeands del en åker vid
Mickel Fynbos gård, till denne, mot en åker upptill Olof Sellandsfarers gård och 5 daler i mellangift
(ViLa papbr 1586 6/6).  S å 13/10 utfärdade han, jämte andra rådsmedlemmar, ett skötebrev (VDB).
1587 var han med och bytte hospitalets Helga Låråker, söder om österport och upp till Korsbetningen,
mot Samuel Hanstens Bergheåker vid Tunqvie (ViLa pergbr 1587).  1589 i Visby stifts protokoll (VS 2f
41h).  1591 30/12 utfärdade han med andra rådsmedlemmar ett fastebrev (ViLa pergbr 1591 30/12).  I
samma ärende 1592 19/7 (ViLa pergbr 1592 19/7) och s å 4/12, var han med att för stadens vägnar sälja
ett stenhus, kallat lilla kompaniet, med gårdsrum och trästuga vid Köttorget, öster över gatan från
Jörgen Wolters (gård), till skomakarelaget (ViLa pergbr).  Borgmästare 1597 10/1, då han var med och
utfärdade en skråordning för snickarna (ViLa papbr 1597 10/1).  Han avled 1600 2/3 (GG I 169) och
var samma år en av de rådmän som skänkte Vårfrukyrkan en ny orgel (Svahnström 1986 s 41).

MEINHARD SEGEMEIER:  Tysk rådman 1584 22/6 då han var med och utfärdade fullmakt för fem
ombud att resa till Lund för att hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  1586 9/5 var
han med och utfärdade ett fastebrev på en hage vid Diuels kulle, Bergheåkern och en äng i Tunqvie
(ViLa pergbr 1586 9/5).  S å, 13/10, var han med och utfärdade skötebrev för Thomas Skreders köp
från Signe Lauritsdotter av ett stenhus norr om Vårfrukyrkan (VDB).  1589 i domkapitlets protokoll
(VDP 2f 41h).  Så också 1590 6/8 (VDP 2f 46h).  1591 30/12 vittne i ett fastebrev (ViLa pergbr 1591
30/12).  1592 19/7 utfärdade han fastebrev för Peter Tingdarve (ViLa pergbr 1592 19/7).  S å, 4/12, var
han med om att å rådets vägnar sälja stenhuset ”Lilla Kompaniet”, med gårdsrum och trästuga, liggande
vid Köttorget till Skomakarelaget (ViLa pergbr 1592 4/12).  1597 10/1 var han med och undertecknade
snickarnas skråordning (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var han med och skänkte en orgel till Vårfrukyrkan
(Svahnström 1986 s 41).

PETER SPIKER:  Gotländsk rådman 1584 22/6, då han var med och utfärdade fullmakt för de fem
ombud som skulle resa till Lund för att hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  Möjligen
gift med Marren Spikers som 1628 21/7 vittnade i processen om arvet efter Lutgard Pedersdotter
(Wase:  Arvet efter Lutgard Pedersdotter, eller Nog kunde man förr också.  Orä fållk nr 2 1998 s 1).
Hon uppgav då att hon kunde minnas 60 år, vilket innebär att hon varit född omkring 1560.  I samma
process även 1629. (RRprot 1629 15/6, 27/7).

1586

SAMUEL HANSTEN:  Borgmästare 1586 9/5, då han var med och utfärdade ett fastebrev på en hage
vid Diuels kulle, Bergheåkern och en äng i Tunqvie (ViLa pergbr 1586 9/5).  S å, 13/10, var han med
och utfärdade skötebrev för Thomas Skreders köp från Signe Lauritsdotter av ett stenhus norr om
Vårfrukyrkan (VDB).  S å i domkapitlets protokoll (VDP 2f 33v, 2f 34h).  1587 bytte han till sig
hospitalets Helga Låråker, söder om österport och upp till Korsbetningen, mot sin Bergheåker vid
Tunqvie (ViLa pergbr).  1590 i domkapitlets protokoll (VDP 2f 50v).  1591 30/12 sålde han Helga
Låråkern tillbaka till hospitalet (ViLa pergbr 1591 30/12) och 1592 19/7 slutligen utfärdade han fastebrev
för Peter Tingdarve (ViLa pergbr 1592 19/7).  På en sigillremsa, gjord av ett äldre brev, nämns tydligen
en gravsten i Vårfrukyrkan ”som hörrer thill Sam[uel]..” och som möjligen försäljs till en [Jac]ob



Jesper[sson] (ViLa pergbr 1600 8/2).  Om denne Samuel är identisk med Samuel Hansten så bör brevet
ursprungligen ha varit från omkring 1560.  Avliden före 1605 30/11 då en bytesaffär omtalar, att Claus
Wolt ärvt två tunnland åker söder om S:t Nicolaus, delad av en bygata norr i samma åker (ViLa pergbr
1605 30/11).  1608 11/1 sålde Karin Jörgensdotter, änka efter Brun Delling, tre åkrar utom staden i
sydost, från Österport, vilka delvis måste vara desamma som de kring Helga Låråker, då de anges ha
tillbytts av hennes ”hossbunde” Samuel Hansten från Helgeands, utom en som köpts av staden (ViLa
pergbr 1608 11/1).  Dessa åkrar måste alltså Hansten ha testamenterat till Karin Jörgensdotter.

CLAUS HANSSÖN:  Dansk rådman 1586 9/5 då han var med och utfärdade ett fastebrev på en hage
vid Diuels kulle, Bergheåkern och en äng i Tunqvie (ViLa pergbr 1586 9/5).  S å, 13/10, var han med
och utfärdade skötebrev för Thomas Skreders köp från Signe Lauritsdotter av ett stenhus norr om
Vårfrukyrkan (VDB).  1589 i stiftets skrifter (VS 2f 41h).  1591 30/12 var han med och utfärdade
fastebrev för Samuel Hansten (ViLa pergbr 1591 30/12).  1592 19/7 var han med och utfärdade fastebrev
för Peter Tingdarve (ViLa pergbr 1592 19/7).  S å, 4/12, var han med om att å rådets vägnar sälja
stenhuset ”Lilla Kompaniet”, med gårdsrum och trästuga, liggande vid Köttorget till Skomakarelaget
(ViLa pergbr 1592 4/12).  1597 10/1 var han med och utfärdade en skråordning för snickarna (ViLa
papbr 1597 10/1).  1598 3/5 dog hustrun (GG II 139).  1600 var han med och donerade en orgel till
Vårfrukyrkan (Svahnström 1986 s 41).  1603 4/7 anhöll han om, att Joakim Tunnebinders försäljning
av två stenhus med källare och ”husen ovan över med sin ingång, som är ett litet rum och som kallas
Dinkelspils hus” till Claus Koster skulle införas i stadsboken (ViLa papbr 1603 4/7).  S å i en längd
(ViLa pergbr 1603).  1605 30/11 bytte han sin ”Munkebos betning” mellan Endre- och Follingboväg
mot två tunnland åker söder om S:t Nicolaus, med ett nedfallet stenhus som hospitalet köpt av Claus
Wolt, som ärvt det efter Samuel Hansten (ViLa pergbr 1605 30/11).  Samtidigt köpte han en bygata i
samma åker av staden (ViLa pergbr 1605 30/11).  oo Dorte Ibsdotter som avled 1598 3/5 (GG II 139).

HÅKAN van AKEN:  Tysk rådman i Visby 1586 9/5 då han var med och utfärdade ett fastebrev på en
hage vid Diuels kulle, Bergheåkern och en äng i Tunqvie (ViLa pergbr 1586 9/5).  S å, 13/10, var han
med och utfärdade skötebrev för Thomas Skreders köp från Signe Lauritsdotter av ett stenhus norr om
Vårfrukyrkan (VDB 1586 13/10).  S å i Visby domkapitels protokoll (VDP 2f 37v, 2f 41h).  Så också
1590 6/8 (VDP 2f 37v, 2f 41h).  1591 3012 åter utfärdare av brev (ViLa pergbr 1591 30/12).  1592 19/
7 utfärdade han fastebrev för Peter Tingdarve (ViLa pergbr 1592 19/7).  S å, 4/12, slutligen var han
med om att å rådets vägnar sälja stenhuset ”Lilla Kompaniet”, med gårdsrum och trästuga, liggande vid
Köttorget till Skomakarelaget (ViLa pergbr 1592 4/12).

HANS LYNING:  1585 var han kyrkvärd vid Vårfrukyrkan (Gotländskt arkiv 1933 s 59).  Han hade då
sålt två mässhakar till Vårfrukyrkan (Gotländskt arkiv 1933 s 46).  Tysk rådman 1586 13/10 då han var
med och utfärdade skötebrev för Thomas Skreders köp från Signe Lauritsdotter av ett stenhus norr om
Vårfrukyrkan (VDB).  1589 och 1590 i domkapitlets protokoll (VDP 2f 41h,2f 50v, 1f 1h).  1591 30/
12 var han med och utfärdade fastebrev för Samuel Hansten (ViLa pergbr 1591 30/12).  1592 19/7 var
han med och utfärdade fastebrev för Peter Tingdarve (ViLa pergbr 1592 19/7).  S å, 4/12, var han med
om att å rådets vägnar sälja stenhuset ”Lilla Kompaniet”, med gårdsrum och trästuga, liggande vid
Köttorget till Skomakarelaget (ViLa pergbr 1592 4/12).  Borgmästare 1597 10/1 då han var med och
utfärdade en skråordning för snickarna (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var han med och donerade en
orgel till Vårfrukyrkan (Svahnström 1986 s 41).  1603 i en längd (ViLa pergbr 1603).  1603 10/8
besegalde han ett fastebrev på en åker som tidigare tillhört gamle Hans Smede (ViLa papbr 1603 10/8).
1606 10/3 var han med och utfärdade ett fastebrev (ViLa pergbr 1606 10/3).

1589

MATS FYNBO:  1586 6/6 var han kungens byfogde, då han från hospitalet bytte till sig en åker norr



om sin gård mot en åker väster om Olof Sellandsfarers gård och 5 daler emellan (ViLa papbr 1586 6/6).
Dansk rådman 1589 och 1590 6/8 i domkapitlets protokoll (VDP 2f 41h, 2f 46h).  1591 30/12 utfärdade
han med andra rådsmedlemmar ett fastebrev (ViLa pergbr 1591 30/12).  1592 19/7 vittne i ett fastebrev
(ViLa pergbr 1592 19/7).  S å 4/12 sålde han å stadens vägnar ett stenhus till Skomakarelaget (ViLa
pergbr 1592 4/12).  1597 10/1 utfärdade han med övriga rådet en skråordning för snickarna i staden
(ViLa papbr 1597 10/1).

1590

DANIEL STABES:  1589 6/8 i domkapitlets protokoll (VDP 2f 35h).  I samma källa kallas han 1590
borgmästare Daniel (VDP 2f 53v).

1591

HANS KLEVESADEL:  1590 i domkapitlets protokoll (VDP 2f 53v).  1591 8/2 byfogde, då han
köpte ett stycke betesjord, näst väster om S:t Jörgens kyrka, för halannan daler i årlig landsgäld till
staden (ViLa pergbr 1591 8/2, feldaterat 1541 8/2).  Rådman s å, 30/12, då han var medutfärdare av ett
fastebrev (ViLa pergbr 1591 30/12).  1592 19/7 var han med och utfärdade fastebrev för Peter Tingdarve
(ViLa pergbr 1592 19/7).  S å, 4/12, var han med om att å rådets vägnar sälja stenhuset ”Lilla Kompaniet”,
med gårdsrum och trästuga, liggande vid Köttorget till Skomakarelaget (ViLa pergbr 1592 4/12).  1597
10/1 var han med och utfärdade en skråordning för snickarna (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var han
med och donerade en orgel till Vårfrukyrkan (Svahnström 1986 s 41).  oo Anna N, änka 1629 24/11
(RRprot 1629 24/11).

JACOB ROCKE:  1584 22/6 var han med och utställde fullmakt för fem ombud som skulle åka till
Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 22/6).  Gotländsk rådman 1591 30/12 då
han var medutfärdare av ett fastebrev (ViLa pergbr 1591 30/12).

1597

JENS RASSMUSSÖN:  Dansk rådman 1597 10/1 dån han var med och utfärdade en skråordning för
snickarna (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var han en av rådmännen som ombesörjde stadskyrkans nya
orgel (Svahnström 1986 s 41).

HANS STANEKE:  1584 22/6 var han med och utställde fullmakt för fem ombud som skulle åka till
Lund och hylla hertig Christian som kung (ViLa papbr 1584 6/6).  Tysk rådman 1597 10/1 då han var
med och utfärdade en skråordning för snickarna (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var han med och
donerade en orgel till Vårfrukyrkan (Svahnström 1986 s 41).

HANS TURRITZ / SOLTWEDEL:  Född i Salzwedel omkring 1555.  Borgare i Visby 1584 22/6 då
han var en av undertecknarna för ombuden som reste till Lund för att hylla hertig Christian som kung
(ViLa papbr 1584 22/6).  1585 en av kyrkvärdarna vid stadskyrkan (ViLa inventarium, Strelow s 284).
Rådman 1597 10/1 då han undertecknade snickarnas skråordning (ViLa papbr 1597 10/1).  1600 var
han en av rådmännen som ombesörjde stadskyrkans nya orgel (Svahnström 1986 s 41).  Borgmästare
1624 9/3 (RRprot).  Han avled 1629 16/6 (Svahnström 1986 s 98f).  oo 1 ca 1578 med Lutgard
Pedersdotter, efter vilken en omfattande och invecklad arvsprocess tog vid.  Hon var född 1556 och
avled 1628 29/4 (Jmf Wase; Arvet efter Lutgard Pedersdotter, eller Nog kunde man förr också.  Orä
fållk nr 2 1998).  Hon hävdades av Anna Hansdotter (Kannengeter) och hennes make, Didrik Hoppenacke
vara dotter till Laurens Kannengeter, men vittnen intygade att hon var oäkta dotter till Anna, dotter till
Gertrud Timmerman, och den unge studenten Peder, son till kyrkoherden herr Rasmus i Vamlingbo.  oo



2 1629 Anna Pedersdotter, änka efter den 1628 8/3
avlidne prästen Niels Jacobssøn (Svahnström 1986 s
100).  Hon var född omkring 1590 och avled 1631 6/3.
Hans Soltwedel var barnlös.  Son till den från Salzwedel
omkring 1560 inflyttade Moritz Turritz.

1600

MICKEL HANSSÖN:  Dansk rådman 1600 då han
var en av rådmännen som ombesörjde stadskyrkans nya
orgel (Svahnström 1986 s 41).  1606 10/3 var han med
och utfärdade ett fastebrev (ViLa pergbr 1606 10/3).
1608 11/1 föreståndare för Helgeands då denna
inrättning av Karin Jörgensdotter, änka efter Brun
Delling, köpte tillbaka tre åkrar utom staden i sydost,
från Österport, vilka delvis måste vara desamma som
de kring Helga Låråker, då de anges ha tillbytts av
hennes ”hossbunde” Samuel Hansten från Helgeands,
utom en som köpts av staden.  Dessa åkrar måste alltså
Hansten ha testamenterat till Karin Jörgensdotter (ViLa
pergbr 1608 11/1).  Borgmästare 1618 23/3 (ViLa
pergbr 1618 23/3).

JÖRGEN WOLTER:  1592 4/12 ägde han gård vid
Köttorget (ViLa pergbr 1592 4/12).  Stadskämnär 1598,

Minnesepitafium över Hans Soltwedel och
hans första hustru

då vårdklockespiran blev färdig vid hans hus (Strelow s 297).  Rådman 1600 då han var en av rådmännen
som ombesörjde stadskyrkans nya orgel (Svahnström 1986 s 41).


